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 טרָאוװרָאפ

 -ןצנָא יו עבַאגפיוא ערערעווש ַא ןלעטשרָאפ םיוק ךיז ןעק ןעמ

 .גנוגעװַאב טנגוי רעשידנוב רעד ןופ עטכישעג יד ןביירש
 ףיט ןעלצרָאװ עריא טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב עשירעפעש עדעי יו

 עשידנוב יד ןיא ,סַאלק ןלַאיצָאס רעדָא קלָאפ ַא ןופ ןבעל םעניא
 .ןיילַא ךיז ןופ ,ןַאטנָאּפס ןענַאטשעגפיוא גנוגעוװַאב-טנגוי

 -ַאגרָא טנגוי ַא טעדליבעגסיוא טשינ לָאמנייק טָאה "דנוב; רעד

 ןעמָאנ רעד וליפא .ןעמוקעג םיא וצ ןיילַא זיא טנגוי יד ; עיצַאזינ
 ןעמונעגנָא ,סולשַאב ַא סעּפע ןופ ךָאז ןייק טשינ זיא "דנוב רעניילק;

 ,ןעמָאנ םעד ןבעגעג סַאג יד טָאה סָאד .עיצַאזינַאגרָא ןַא סעּפע ךרוד
 ןבָאה עכלעוו ,רעדניק עגניי יד ןפורעגנָא ױזַא סַאג יד טָאה סָאד

 ,"דנוב ןסיורג, םעד ןוטעגכָאנ
 ַא ןזיװַאב ךיז טָאה'ס ןעו ,רעטעּפש ןעשעג זיא עבלעז סָאד

 סַאג רעשידיי רעד ףיוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצַאס ענרעדָאמ

 ,"טפנוקוצ , יד ---
 ןליוּפ עקיגנעהּפָאמוא סָאד ןענַאטשעגפיוא 1918 ןיא זיא סע ןעוו

 רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןפַאשעג ךיז ןבָאה סע ןוא
 ןסקַאװעגרעדנַאנַאפ ךייר ןוא טיירב "טפנוקוצ, יד ךיז זיא ,טייהיירפ

 ןּפסָאנק טימ רעמיוב ךיז ןקעדַאב סע יוװ ךיג ױזַא --- דנַאל ןרעביא
 .ןוז-גנילירפ רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא

 1939 ןוא 1918 ןשיווצ --- רָאי 20 ןופ ךשמ ןיא ,ןָא טלָאמעד ןופ

 גנולקיװטנַא רעד ןיא דָאירעּפ רענעדלָאג רעד ןגיוצעג ךיז טָאה --
 ,ןליוּפ ןיא גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ

 א ןעועג ןענעז תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיװצ רָאי 20 יד
 ןֵא ןעיובסיוא ןופ ,ןבעל-טנגוי ןופ ןעמרָאפ עיינ ןְפַאש ןופ דָאירעּפ
 ןשידיי ןופ טיבעג ןפיוא .רעגייטש-סנבעל ןוויטיזָאּפ ,םעיינ ,םענעגייא
 ןבעל ןיא ךיז טזייוװַאב סָאװ ,דָאירעּפ ַא ןעוועג סָאד זיא ןבעל-טנגוי
 ןרָאי רעטרעדנוה ףיוא לָאמנייא רשפא קלָאפ ַא ןופ

 .רעווש קידלַאװעג זיא דָאירעּפ ַאזַא ןופ עטכישעג יד ןביירש
 ,עכָאּפע ןַא ןופ עטכישעג יד טביירש רעכלעוו ,רעקירָאטסיה ַא

 -קָאד ךס ַא ףיונוצ טביילק ,טבעלעגכרוד טשינ טָאה ןיילַא רע סָאװ
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 רעייז ןופ ןוא ןטנעמוקָאד יד ןופ ךמט ןפיוא דליב ַא טפַאש ןוא ןטנעמ

 .עיצַאטערּפרעטניא

 ַא רעדָא טייצ ַא ןופ עטכישעג יד ןביירש טימ זיא שרעדנַא
 אזא וצרעד ךָאנ ןוא ,טבעלעגכרוד ןיילַא טָאה ןעמ סָאװ ,גנוגעוװַאב

 יד ןעוועג זיא'ס יװ ,גנוגעווַאב עקידלדורּפש ,עקיברַאפליפ ,עכייר
 .תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיווצ ןליוּפ ןיא גנוגעוװַאב-טנגוי עשידנוב

 טשינ לָאז ןעמ לפיוו ,ןטקַאפ ןביולקנָא טשינ לָאז ןעמ לפיוו

 סָאד ןײלַא טָאה סָאװ ,רעביירש רעד טָאה ,ןלַאירעטַאמ ןעלמַאזפיונוצ
 רָאנ סױרַא טמוק סע זַא ,ליפעג םעד ךָאנ ץלַא ,טבעלעגרעביא ץלַא
 ןקיברַאפליפ םעד ןופ -- רעיירטעג ַא שטָאכ -- ןײשּפָא ןַא

 ,ןטכיולעג ןוא טניישעג טָאה ןבעל עקיזָאד סָאד ןכלעוו טימ ,ןגיובנגער

 ,ללכב גנוגעווַאב-טנגוי עשידנוב יד ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי רעד

 עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עשיטילָאּפ ,עשיטקַארּפ ַא יו רעמ ךס ַא ןעוועג זיא
 ,גנוגעוַאב

 ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב ַא ןעועג יז זיא שיטקַאפ

 ךעלנעזרעּפ ןיז :ןכעלטנגוי ןופ ןבעל עצנַאג סָאד טרילוגער ןוא
 טעברַא רעד ייב ןוא ללכב ןשטנעמ טימ ןעגנואיצַאב ענייז ,ןבעל
 ןעגנולייוורַאפ ענייז ,םירבח טימ ךיז ןגעלנעמַאזוצ ןופ ןפוא ןייז ,טרפב
 ןעמענַאב ןייז ,ךיז ןדיילק ןייז ,טייצ עיירפ יד ןעגנערברַאפ ןייז ןוא
 ןייז ןוא ןטכַארט ןופ ןפוא ןייז -- ץלַא רעביא ןוא ןשטנעמ טימ ךיז
 ,סואימ ןוא ןייש ןגעוו ,סטכעלש ןוא סטוג ןגעוו ןפירגַאב ענייז ,לַארָאמ

 -ןכָאװ ; ןלייט ייווצ ןיא טלייטעגנייא שטנעמ ַא רַאפ זיא ךָאװ יד
 גָאט רעדעי זיא "טסיטפנוקוצ; ןרַאפ ועבָא .גָאט-בוט-םוי ַא ןוא געט

 טעברַא ןופ ןהעש עקידעכַָאװ :ןלייט ייווצ ףיוא טלייטעגנייא ןעוועג

 טגעלפ רעו ןעוו ,טעברַא רעד ךָאנ ןהעש עקיד-בוטיםוי ןוא ,תוגאד ןוא
 ַא ףיוא ,קעטָאילביב רעד ןיא ,בולק-עיצַאזינַאגרָא םעד ןיא קעוװַא
 ,םירבח טימ גנופערט ַא רעדָא גנוציז

 רעקיזָאד רעד טריטסעפינַאמ ךיז טָאה רעפיט ןוא רעטיירב ךָאנ
 יד ןעוו ,ןרָאא רעקיסיירד יד ןיא ליטס-סנבעל רעיינ ןוא טסייג רעיינ

 גנוגעװַאב טנגוי רעד ןיא ןסקַאװעגסיױא ןענעז סָאװ ,תורוד עטשרע
 .רעטנוא טַאהעג ןיוש ןבָאה ,ןשטנעמ-עילימַאפ ןרָאװעג ןיוש ןענעז

 -כרודַא זיא סָאװ ,שטנעמ-עילימַאפ רעד ןעוו ,רעדניק עקידנסקַאװ

 ץנַאג ןיוש ךיז טָאה ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ לוש יד ןעגנַאגעג
 יד ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ָאד .גנוגעװַאב רעד ןיא ןעזעגנָא קרַאטש
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 .רעגייטש-סנבעל ןשיטסילַאיצַאס םעיינ ןופ טפַארק עשילַארָאמ עצנַאג

 רעפיט ןַא טימ ןדניברַאפ ןעוועג ןענעז רעדניק יד טימ ןרעטלע יד
 -עגנעמַאזצ רעלענָאיצַאזנַאגרָא ןַא טימ ,טפַאשהבורק רעשיאיידיא
 ;ןטייוצ ןרַאפ םענייא ןופ שינעדנעטשרַאפ רעלופ ַא ןֹוא טייקנדניב
 רעדניק ערעטלע יד ,"דנוב; וצ טרעהעג ךעלנייוועג ןבָאה ןרעטלע יד
 עשיטסילַאיצָאס) "ףיקס; םוצ ערעגניי יד ןוא "?טפנוקוצ, רעד וצ ---

 "רעד טשינ רעדניק יד טָאה גנודליב ערעכעה ,(עיצַאזינַאגרָא-רעדניק
 ןדנובעגוצ רעמ ךָאנ ייז -- טרעקרַאֿפ רָאנ ,ןרעטלע יד ןופ טרעטייוו
 -יטסילַאיצָאס רעיינ רעד ןֹופ טרעוו רעכיוה רעד .ןטייווצ םוצ םענייא
 טיבעג ןפיוא אקווד ןטסקרַאטש םוצ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה לַארָאמ רעש

 רעקילטנעצ ןבָאה םוילַאיצָאס ןופ רענגעק יד .ןבעל-עילימַאפ ןופ
 -ָאמעד ןוא טכערבעצ םזילַאיצָאס רעד זַא ,טלעװ יד ןקָארשעג ןרָאי

 זיא סע ןעוו .עילימַאפ רעד ןופ עיצוטיטסניא עקילייה יד טריזילַאר
 יד ןעגנַאגעגכרודַא ןָא זייווגניי ןופ זיא סָאװ ,רוד רעד ןטקַאוװעגסיױא
 יד ,יײז אקוװוד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,םזילַאיצָאס ןֹופ לוש
 -ןטסעפ םוצ יד ,עטסקרַאטש יד טיובעגסיוא ןבָאה ,ןטסילַאיצַאט
 -עגוצ טָאה סָאװ ,עילימַאפ עטסטנוזעג-שילַארָאמ יד ,ענעדנובעגפיונוצ
 ַא ךיוא רעדניק ןוא ןרעטלע ןופ טפַאשהבורק-טולב רעד וצ ןבעג
 ,ןלַאעדיא ןוא ןעיידיא ןופ טפַאשהבורק עקיטסייג עקרַאטש

 ןעמוקעגפיוא זיא סע ,ןעמוקעגפיוא זיא טנגוי עיינ ַא רָאנ טשינ
 ןוא ןעוועג עיּפשמ קיטסייג ןבָאה סָאװ ,רעדניק ּפיט רעיינ ַא ךיוא
 ,דניק ַא ןופ ּפיט רעד ןעוועג זיא סָאד -- ןרעטלע ערעייז ןביוהרעד
 ,ןגיוצרעד טָאה "ףיקס , רעד סָאװ

 רעריפ עקיטסייג יד ןרָאװעג לָאמ טפָא ןענעז רעדניק עקיזָאד יד
 םעיינ ַא ןיא ןגיוצעגנײרַא ןרעטלע יד ןבָאה יז ,ןרעטלע ערעייז ןופ

 יז ןבעגעג ,ןסערעטניא ןוא ןפירגַאב עיינ ייז ןבעגעג ,זיירק-רוטלוק
 ןופ תחנ ןימ םעיינ ַא יז ןבעגעג ןוא טנָאזירָאה ןקיטסייג םעיינ ַא
 ,רעדניק

 ןרעטלע ערעייז ךיז טימ ןסירעגטימ ןבָאה רעדניק עקיזָאד יד

 רעיינ רעד ןעוו ,ןלַאפ עלַא ןיא .ןביוהרעד ןעמַאזוצ ךיז טימ ייז ןוא
 רע טָאה ,םייה-עילימַאפ ַא ןופ לעװש יד ןטערטעגרעבירַא זיא טסייג
 טרעכײרַאב ןוא ןביוהרעד ,טריטנעמעצ שילַארָאמ ןוא ךעלרעניא יז
 .ןבעל ריא

 זױלב טשינ אצמנב ןעוװעג זיא שטנעמ רעיינ רעקיזָאד רעד
 יד ןיא ןעניפעג ךיוא ךיז טָאה רע ,גנוגעוװַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא
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 רעשידיי רעד ףיוא ןעגנוריפורג עשיטסילַאיצַאס ערעדנַא ןופ ןעייר

 עשידיי עטסטלע עמַאס יד ןעװעג רעבָא זיא "טפנוקוצ, יד  .סַאג
 ןעועג טרפ םעד ןיא זיא יז ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצָאס
 .ערעדנַא רַאפ רעזייוו-געוו ַא ןוא עטשרע יד

 ןשירָאטסיה ןֹופ העש עשיגַארט יד ןעמוקעג זיא סע ןעװ ןוא

 טטסופ ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד זַא ,ןעזרעד טלעװ יד טָאה ,וואורּפ
 סָאװ ,דימתירנ ַא -- םַאלפ רעקיביײא ,רעטכע ןַא רָאנ ,קרעוורעייפ
 -ָאטעג רעװעשרַאװ ןֹופ רעקַאלפ ןטימ ןטכיולעגפיוא ףוס םוצ טָאה
 ןעלטיּפאק עטסשידלעה יד ןופ סנייא ןפַאשעג טימרעד ןוא דנַאטשפיוא
 ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא

 א ןופ קרעו סָאד ןעוועג ןיא דנַאטשפיוא רעקיזָאד רעד

 -ינַאגרָא טנגוי עשיטסילַאיצָאס יד ןיא ןסקַאװעגסיױא ןיא סָאװ ,רּוד
 ןייז ןוא םינּפ קיטסיײג ןייז טדימשעגסיוא טרָאד טָאה ןוא טעלצַאז
 ,לַארָאמ

 טנכעררַאפ ןעק סָאװ ,רוד ַא ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא שיגָארט
 םעד ןופ ליּפשיב רעד .תורוד עשירעפעש עטסנעש יד וצ ןרעוו

 סָאװ ,תורוד ליפ ,ליפ רַאפ ןטכייל רעכיז טעוו רוד ןשיאָארעה ןקיזָאד
 ,זנוא ךָאנ ןעמוק ןלעוו

 ? רע טמַאטש ןענַאװ ןופ ? ןטקַאװעגסיױא רוד אזַא זיא ױזַא יו
 טכעלעג רע טָאה יױזַא יו ? הקיני עקיטסייג ןייז ןגיוצעג רע טָאה ואוו
 סָאד לָאז ,ןלייצרעד ךוב רעזנוא ליוו סָאד טָא -- ? טפמעקעג ןוא
 ךוב םעניא ןיא סָאװ ,רוד ןסיורג םענעי רַאפ לָאמקנעד ַא ןייז ךוב
 ,ןבירשַאב

 זיא ,קורד םוצ קיטרַאפ ןעוועג ןיוש זיא ךוב עקיזָאד סָאד ןעוו

 רעדיוו זיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ ןָאפ יד זַא ,הרושב יד ןעמוקעגנָא
 ,ןליױּפ ןיא ןרָאװעג ןביוהעגפיוא

 ןגעװ יד ןיא ןייג טעװ "טפנוקוצ , עטיײנַאב יד זַא ,ןפָאה רימ
 ,טכַאלש ןיא ןלָאפעג ןענעז סָאװ ,רעפמעק-"טפנוקוצ , עשידלעה ענעי ןופ
 ענעבילבעגרעביא יד ןקעוו טעװ "טפנוקוצ , רעד ןופ טסייג רעד זַא ןוא
 ,ןבעל םעיינ ַא וצ ןליֹוּפ ןיא ךעלטשער-טנגוי עשידיי

 דנוב טנגעי ןופ עיצַאגעלעד עשידנעלסיוא

 .ןליופ ןיא ?טפנוקוצ;

 ,1946 ,רַאורבעּפ ,קרָאי-וינ



 ריפניירַא

 -רעדיוו ןטנפָאװַאב ןופ גָאט ןט22 ןיא ,1942 יַאמ ןט11 םעד
 עשידרערעטנוא עשיליפ יד טָאה ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטש

 ַאזֲא סעילַאװכ-טפול יד ףיוא טקישעגסױרַא "טיווש , עיצַאטסיָאידַאר

 :טלעװ רעד וצ העידי
 טרעיוד ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ דנַאטשרעדיװ רעשיאארעה רעד,

 יד .,ךָאנ ךיז ןטלַאה ןטקנוּפ עטצישַאב-קרַאטש עקינייא .,רעטייוו
 טפַאשטינעגףמַאק סיורג סױרַא ןזייו סעּפורג עקידנפמעק עשידיי
 ,שיפּפעלק רעינישזניא ,"דנוב, ןשידיי ןופ רעריפ רעד ,טומ ןוא
 ןלאפעג ןיא ,דנַאטשרעדיװ םעד ןופ לייז ַא ןעוועג זיא רעכלעוו
 ."דלעה ַא יװ ,ןטכַאלש יד ןיא

 המיתח עקיטולב ַא ןעוועג זיא דנַאטשרעדיװ רעקיזָאד רעד
 ןשיווצ ןוא ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןבעל שידיי רָאי טנזיוט בורק ףיוא
 -עג רָאי קילטנעצ 4 ךרעב ןופ גנוניורק עשיטעטסעיַאמ ַא ךיוא ןרעדנא

 ,גנוגעווַאב טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ עטכיש
 -ָאהעגפיוא ךעלטפַאשלעזעג זיא שיפּפעלק לאכימ רעינישזניא

 ןוא גנוגעוװַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ סיוש ןפיוא ןרָאװעג טעוװעד
 ליפ ךיוא ןענעז ,רע יװ .רעוט עויטקַא עריא ןופ רענייא ןעוועג יא
 -סילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ רעדניק ןעוועג ןדלעה-ַאטעג ערעדנַא
 ןבעל ןוא טולב רעייז טימ ןבָאה ייז ןוא גנוגעווַאב-טנגוי רעשיט
 .קלָאפ ןשידיי ןופ דובכ ןופ ץוש ןיא טלָאצעג

 רעד ןופ ןענינַאב םעד טניז רָאי 45 ןרָאװעג טציא יא סע
 סָאד ןעזסיוא טשינ לָאז סע יױזַא יו .גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב
 סָאװ --- המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ עּפָאריײא ןיא ןבעל עשידיי
 ,לטיּפַאק ןסָאלשעגּפָא שיגַארט ַא ןיוש זיא ,טציאיזיב ןעוועג זיא'ס
 ידכ .ענעזעװעג סָאד ןלעטשוצטסעפ קידנעווטיונ רעבירעד זיא'ס
 ןשידיי ןסיורג ןטימ ןעו ,טרפב .טייהנסעגרַאפ ןופ ןטיהוצּפָא סע
 ןלַאװקרוא ליפ ןרָאװעג טעטכינרַאפ ךיוא ןענעז ,עּפָאריײא ןיא ןברוח
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 ןמזללכ .קרעוװ עכעלטכישעג וצ קיטיונ ןענעז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ ןוא
 ןַארַאפ ןענעז סע ןוא ןורכז ןיא שירפ ךָאנ ןענעז ןשינעעשעג יד
 סָאד טייצ עטסכעה יד זיא ,ןלַאירעטַאמ עטעװעטַארעגּפָא עסיוועג
 .ןוט וצ

 ןעגנַאגעג זיא סָאװ - ,גנוגעווַאב-טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד
 : ןדָאירעּפ יירד ןיא ןייא ךיז טלייט ,"דנוב , ןופ ןָאפ רעד רעטנוא

 קיטעט ןעוועג ןענעז רָאי קילטנעצ 4 ךרעב יד ןופ טינשּפָא ןפיוא
 -יילק רעד :סעיצַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ 23 רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא
 ;1908 ןופ טייצ-עיצולָאװער רעד םורַא ןרָאי ןיא -- "דנוב רענ
 יד ןיא --- "טפנוקוצ , עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד
 -טלעו ןטשרע םעד תעב ןוא עיצולָאװער רעד ךָאנ ןרָאי-עיצקַאער
 ,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא -- "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד ; גירק

 -רָא יירד עטנָאמרעד יד ןופ עטכישעג יד זיא ךוב עקיזָאד סָאד
 ,סעיצַאזינַאג



 דנַאב רעטשרע





 "רוב רעניילק, רעד





 םוקפיוא רעשיכיטס

 "יב טנגוי ןופ עיצאזינַאגרָא-סַאמ עשיטסילאיצַאס עטשרע יד

 רעד ןיא ."דנוב רעניילק, רעד :ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב זיא ןדיי

 םעניילק, ןופ סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב יד ןבָאה טייקכעלקריוו
 :לשמל .ןעמענ ענעדישרַאפ טַאהעג רעטרע יד ףיוא "דנוב

 ןיא ןפורעג עיצַאזינַאגרָא יד ןעמ טָאה יױזַא ."דנוב רעניילק ,

 ןעמענ ערעדנַא ןעוועג ךיוא םעד וצ ןענעז קסיורבָאב ןיא .רעטרע ליפ

 -סױרבָאב , ךיוא יוװ ,"דנוב רעשירַאטעלַארּפ רעניילק , ,"דנובניילק, ---

 זיא יװַא -- ?דנוב-רעטעברַא רעדנעגוי רעשעדיא, .2 ."ךעלגניי רעק

 רעמ רעטעּפש זיא רעדנעגוי -- טרָאװ סָאד .קסנימ ןיא ןעוועג
 -ךַארּפש ןשידיי ןיא ןיירַא טשינ ללכב ויא ןוא ןרָאװעג טצונַאב טשינ

 -עלטנגוי סָאװ ,עבלעז סָאד ןקירדסיוא טלָאזעג טָאה רעדנעגוי ,רצוא

 ןיא ןרָאװעג טצונַאב ליפ רעטעּפש זיא סָאװ ,קורדסיוא ןַא --- רעכ

 ,לָאּפמאיראמ ןיא -- "דנוב רעגנוי רעד , .3 ,גנוגעװַאב-טנגוי רעד

 -ַארקָאמעד-לאיצָאס עניילק , .5 ,קסיוװָאקלָאװ ןיא --- "דנוב רעגנוי, 4

 ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא ןעוועג .6 ,ווָאנובלָאדז ןיא --- "עיט

 -ןצרעטנוא ןעגנוכעלטנפערַאפ ערעייז רעטנוא טכער סָאד ןעמונעג

 זיא שיטקַאפ תעב ,"דנוב םעניילק ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ , --- ןביירש

 ןטעטימָאק עקיטרָא זיולב רָאנ ,ןעוועג טשינ טעטימָאק-לַארטנעצ ןייק

 ךיז ןבָאה סעיצאזינאגרָא לייט .7 .ןטעטימָאק ןָאיַאר סנטסכעה רעדָא

 "עג ןעמָאנ רעד זיא קעוואלצַאלוװ ןיא .8 .,"דנובניילק , --- ןפורעג

 ןיא .9 ."רעדניק רעקװַאלצָאלװ ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ, -- ןעוו

 "יילק רעד .שידיי ףיוא ןעוועג טשינ ןעמָאנ רעד זיא טעטש עקינייא

 ילַאמ; --- ןעמָאנ ןרעטנוא רעלוּפָאּפ ןעוועג טרָאד זיא דנוב רענ

 עיצַאזינַאגרָא יד ןעמ טָאה ןילבול ןיא ."דנוב עלַאמ, רעדָא "דנוב

 ."דנוב ץָאמָאּפ , -- ןפורעג ךיוא

 ןיא ןעמענ ערעדנַא ךָאנ ןעװעג ןענעז סע זַא ,ךעלגעמ ץנַאג
 ךעלגניי יד , -- ןפורעג טושּפ ךיז עיצאזינַאגרָא יד טָאה רעטרע לייט

 ,."טָאטש רעד ןופ
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 ןופ סעיצַאזינַאגרָא עטשרע יד ןענַאטשטנַא ןענעז'ס ןעוו ,יונעג
 זַא ,זיולב זיא רעכיז .ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא ,"דנוב םעניילק,
 -ער רעד וַאפ ךָאנ טלקיװטנַא ךיז ןוא ןעמוקעגפיוא זיא גנוגעװַאב יד

 סעיצַאזינַאגרָא זַא ,ןעז וצ זיא תועידי ייר ַא ןופ ,1905 ןופ עיצולָאװ
 ,19023 ןוא 1902 ןרָאי יד ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז "דנוב םעניילק , ןופ
 -טנגוי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ,, לכיב ןייז ןיא) ווָאקינרעיּפַאּפ .י טיול
 ןעוועג ןבָאה בױהנָא רעד ףרַאד ,(1925 ,וָאקרַאכ ,"ןליוּפ ןיא גנוגעוװַאב
 ואו ,לעמָאה טָאטש יד -- ץַאלּפ-טרובעג רעד ןוא ,1901 רָאי ןיא
 -ַאזינַאגרַָא עטסעב ןוא עטסקרַאטש יז ןֹופ ענייא ןעוועג ללכב זיא'ס
 גנוגעװַאב יד טָאה טקנוּפ ןטסכעה םעד ."דנוב םעניילק , ןופ סעיצ
 טײרּפשרַאט עניוואל ַא יו ךיז טָאה יז ןעוו ,1905 רָאי ןיא טכיירגרעד

 ךיז ןוא דנַאלסור ןשירַאצ ןֹופ בשומה:םוחת ןשידיי ןצנַאג ןרעביא
 -ָי ןופ ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער עסיורג יד ןיא טלטייקעגנייא
 ןוא 1906 רָאי ןיא ןטלַאהעג ךָאנ ךיו טָאה יז ,רָאי ןשירָאטסיה םענ
 ןקידנריּפָאלַאג ןופ טייצ רעד ןיא ןעגנַאגעגרעטנוא 1907--8 ןיא זיא
 ןשירַאצ ןיא גנוגעווװַאב רערענָאיצולָאװטר רעצנַאג רעד ןופ ּפָארַא-גרַאב
 ,דנַאלסור

 -געצ ענײמעגלַא ןייק טַאהעג טשינ טָאה "דנוב רעניילק , רעד
 -ַאגרָא עקיטרָא יד ןופ גנואייטשטנא יד טָאה אלימב ,גנוריפנָא עלַארט
 דצמ ןעגנואימַאב ןופ טַאטלוזער ןייק ןייז טנעקעג טשינ סעיצַאזינ
 ףיוא ןעמוקעג ןענעז סעיצַאזינַאגרָא יד .םידיחי עקידנריּפנָא ענלצנייא
 ץשיכיטס עדעי יו םגה .ןילַא ךיז ןופ יו ,שיכיטס טלעוו רעד

 טָאה סע סָאװ ,ןורסח םעד טַאהעג "דנוב רעניילק , רעד טָאה גנוגעוװַאב
 ,גנוריפנָא עלַארטנעצ עטסואווַאב-ליצ עכעלטייהנייא ןא טלעפעג םיא
 טפַארק רערַאטנעמעלע ןַא ןופ הלעמ יד טגָאמרַאפ רעבָא רע טָאה

 -רוטַאנ ַא ןכָארּפשטנַא טָאה םוקפיוא-טסבלעז רעד .טייקשירפ ןוא
 -יוא ןפיוא ןסירעגסױרַא טעּפמיא טימ ךיז טָאה סָאװ ,טייקידנעוװטיונ
 ערענָאיצולָאװער יד טשינ ןטלָאװ .ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןופ ךַאלפרעב
 ןרָאװעג ןכָארבעגנעמַאזוצ לַאטָאט ןוא לענש ױזַא סעיצַאזינַאגרָא-ןסָאמ
 ,עיצקַאער רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעשירַאצ רעד ןופ ּפעלק יד רעטנוא
 ןעמוקרעביא טנָאקעג ןעועג "דנוב רעניילק , רעד ךיוא רשפא טלָאװ
 זיא'ס .ןבעל ןיא ןרעקנַארַאפ טסעפ ךיז ןוא ןעלזָאמ ןוא ןקָאּפ סָאד
 ,שרעדנַא ןעוועג טרעשַאב רעבָא

 ,םינּפ ןבלעז םעד טַאהעג עיצַאזינַאגרָא יד טָאה םוטעמוא טשינ
 ןעועג רעטלע רעייז טיול רעדילגטימ יד ןענעז רעטרע בור ןיא
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 -- רקיע רעד -- ןוא דנַאטשרַאפ ,טימעג רעייז טיול שטָאכ ,רעדניק
 ןעוועג ןיוש ייז ןענעז ,תורצ ןוא טיונ ,גנורַאפרעד-סנבעל רעייז טיול
 לע סע ןענעז ,לעטשפיונוצ ןלַאיצָאס םעד ךייש סָאװ .,רעטלע ךס ַא
 "עג .רעטעברַא ןופ רעדניק רעדָא רעטעברַא-רעדניק ןעוועג בור יפ
 ֹוליפֲא ןוא תוכאלמ-ילעב ןֹוא רעמערק ןופ רעדניק ךיוא רעבָא ןעוו

 "יילק , םֹוצ ןבָאה רעטרע רָאּפ ַא ןיא .ןעמייה ערעכייר ןופ טקיצנייא

 .רעליש סעּפורג טרעהעג ךיוא "דנוב םענ



 טעברַא ןופ ןַאֿפש ןץא 2

 טנגוי-רעטעברַא יד טָאה תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיווצ ןרָאי יד ןיא
 ןטרַאד רעדניק ןעוו , : ןמיה ריא ןיא ןעגנוזעג רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא
 ,"טיורב ףיוא ןטעברַא רימ ,ןליּפש

 ַא ןיא ךָאנ רעטרעװ יד ןענעז ,ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא סָאד ןעוו
 ןעוועג סָאד זיא המכו המכ תחא לע .טעטילַאער ַא ןעוועג סָאמ רעסיורג
 -רָאי ןקיטנייה ןופ ןרָאיא עטשרע יד ןיא טייקכעלקריוו ערעטיב ַא
 ,טרעדנוה

 ןיא רקיעב רעדניק ענייז ןגיוצרעד טלָאמעד טָאה "רפסה םע, רעד
 ןטכיש עמירָא יד ןופ ןלייט עסיורג .חבישי ןוא הרות-דומלת ,רדח
 טָא ןופ וליפַא ןסינעג וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טשינ רעבָא ןבָאה
 רעד ןוא םייה רעד ןיא טיונ יד .סעיצוטיטסניא-ןרעל !עקיזָאד יד
 -רכש ןלָאצ וצ תלוכיב ןעוועג טשינ ןענעז עמַאמ-עטַאט סָאװ ,טקַאפ
 וצ רעטעברַא ןעשידיי ןופ רעדניק טזָאלרעד טשינ ןבָאה ,דומיל
 טנרעלעגסיוא ךיז ןעמ סָאה סנטסכעה .רדח ןיא גנַאל ךיז ןטלַאה
 ַא ןוא ןגָאז שידק ,תולמה שוריּפ םעד ןייטשרַאפ ןוא ןענוװַאד
 רעדניק יד ןענעז ןשטייב ענרעזיא טימ .תווצמ ג"ירת יד ןופ רָאּפ
 טַאטשקרעװװ ןיא ןרָאװעג ןבירטעג טייקמירֶא רעשידי רעד ןופ
 .קירבַאפ ןוא

 -עגרָאפ ןענעז טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 -ַאצ ןיא ןדיי ןופ ןבעל ןשימָאנָאקע ןיא ןעגנורעדנע עסיורג ןעמוק
 ןרעסערגרָאפ ךיז ןעמונעג ןבָאה רעמ ןוא רעמ ץלַא .דנַאלסור ןשיר
 יב ,ןדיי ןשיװצ רעטעברַא-ןיול ןוא תוכאלמ-ילעב ןופ ןטכיש יד
 ןוא יירעקנעש ,לדנַאה ןעוועג רעירפ ןענעז תוסנרּפ-טּפיױה יד עכלעוו
 ןוא טעברַא-דרע ןופ שימוצ םעניילק ַא טימ ןזיולב ,יירעלטימרַאפ
 ןט20 ןוא ןט19 ןופ ךיז ןטייב םעד תעשב .יײרעקרעװטנַאה רעניילק
 -רעוװטנַאה טײרּפשרַאפ קרַאטש ןעוועג ןדיי ייב ןיוש זיא טרעדנוהרָאי
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 ןקירבַאפ עסיורג ץנַאג ןעוועג ךיוא ןענעז רעטרע ייר ַא ןיא ןוא יירעק
 ןופ ןקירבַאפ .רעטעברַא עשידיי ןוא ןטנַאקירבַאפ עשידיי טימ
 -רַאט ,ןעיירעבראג ,ןעגנוטעברַאסיױא-קַאבַאט ,ךעלעבעווש ,ליטסקעט
 קיטייצכיילג .םוחת ןשידיי ןיא ךס ַא רָאג ןעוועג ןענעז ,וו .א .א ןקַאט
 -עדישרַאפ ןוא דײלקַאב ןופ עירטסודניא עסיורג ַא טלקיוטנַא ךיז טָאה
 ןרַאפ ןעלקיטרַא ערעדנַא ןוא ןעגנוטעברַאסיוא-עירעטנאלאג םינימ ענ
 עז רעדניק עניילק וליּפַא ןוא טנגוי ,ןעיורפ ,רענעמ .ךיורבעגיןסַאמ
 ימָאנָאקע רעד ןופ ןסעצָארּפ עיינ יד ןיא ןגיוצעגניײרַא ןרָאװעג ןענ
 טעברַא ןופ קרַאמ ןפיוא ץנערוקנָאק יד לייוו ןוא ,גנולקיװטנַא רעש
 זיא דראדנאטס-סנבעל רעד לייוו ןֹוא ,סיורג ןעוועג זיא ץַאזּפָא ןוא
 ןופ טייקיליב רעניימעגלא רעד ייב ןעמ טָאה ,רעקירעדינ א ןעוועג
 ךיז ןעמ טָאה יױזַא ןוא .ערעקיליב ךָאנ טכוזעג טנעה-סטעברַא
 ךָאנ שינעגָאי יד .דניק םוצ -- רעטעברַא ןטסקיליב םוצ טזָאלעגּפָארַא
 ךיז ןבָאה ןעמייה עמירָא יד ןיא טיונ יד ןוא טנעה-סטעברַא עקיליב
 שינעפעשַאב יינ ַא סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןריובעג ןוא ןעוועג ןתחתמ
 ,טעברַא-טנגוי ןוא -רעדגיק ---

 דנַאלסור ןשירַאצ ןיא טָאה "דנוב, רעד סָאװ ,עסערּפ רעד ןיא

 -עגּפָא ןעוועג ןענעז ,דנַאלסיוא ןיא רעדָא לַאגעלמוא ןבעגעגסיױרַא
 ןעוועג ןענעז סָאד .ןדיי ייב טעברַא-רעדניק ןגעוו תועידי ךס ַא טקורד

 הלעמ יד ןבָאה ןטקַאפ יד ןוא אפוג רעטרע יד ןופ סעיצנעדנַאּפסערָאק
 ןפורסיױרַא ייז ןענעק טנייה ךָאנ .טײקרַאבלטיממוא ןוא .טייקטכע ןופ

 -טעברַא יד ןגעוו ןטקַאט ייר ַא ןעגנערב ָאד ןלעװ רימ .סערעטניא ןַא
 עכלעוו ןופ ןטכיש ענעי ןופ -- רעדניק עשידיי יד ןופ ןעגנוגנידַאב
 ."דנוב רעניילקע רעד טריטורקער ךיז טָאה סע

 טרעוו ,עינרעבוג רעקסנימ ,ווָאסירָאב ןופ ץנעדנָאּפסערַאק ַא ןיא

 : טגָאזעג

 טקיטפעשַאב ןענעז ווָאנָאמָאלַאס ןופ קירבַאפ-ךעלעבעװש דעד ןיא
 םעד .ןטעברַא רעדניק ערעייז ןקיש רעטעברַא יד .רעטעברַא טנזיוט
 יד ןבעג ךרוד םורַא ןעמ טייג ,טעברַא-רעדניק טָאברַאפ סָאװ ,ץעזעג

 -רא םייה רעד ןיא .ןרָאא ערעטלע טימ סעקירטעמ עדמערפ רעדניק
 ןכַאמ םייב גָאט ַא העש 12 ןוא 10 וצ רעדניק עקירָאי 8--6 ןטעב
 קירבַאפ-ךעלעבצוװש רעד ןיא טעברַא יד .ךעלעבעווש יד רַאפ ךעלטכעש

 ,ןייצ יד סױרַא ןלַאפ לבעווש ןבילוצ .טנוזעג ןרַאפ עכעלדעש ַא זיא
 -סיוא ןופ ןאגרָא ןופ) .וװ .א .א ץרַאה ןפיוא טכַאװשעגּפָא טרעוו ןעמ
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 ,ילוי 9 ,"איטסעווזיא אינדעלסָאּפ , --- "דנוב , ןופ טעטימָאק ןשידנעל

4). 

 טרעדלישעג טרעו 'רעטעברַא רעקסנימ} ןופ 4 רעמונ ןיא
 : ןפוא ַאזַא ףיוא עטלעטשעגנָא עגניי יד ןופ עגַאל יד

 סלַא ןטעברַא וצ ךעלגניי עקירָאי-12--19 ןָא ןביוה קסנימ ןיא
 ןוא "לגנייג סלַא רע טעברַא רָאי יירד עטשרע יד ,סעקישטשזאקירּפ
 -לעזַא ןייטשוצסיוא טָאה רע .לבור 80 טייצ רעצנַאג רעד רַאפ טמוקַאב

 רע .ףַאלקש ןטפיוקרַאֿפ ַא טימ ייר ןייא ןיא טייטש רע זַא ,תורצ עכ

 טריפ ןוא סעפעג טשַאוװ ,ןוויוא םעד טצייה ,בלעוועג סָאד סיוא טרעק
 זיב 150 ןופ 'רע טמוקַאב --- רָאי יירד ךָאנ .טסניד ַא ןופ לָאר יד סיוא

 רעד טימ ."ךעלגנייג יד ןטלַאהסיוא ןוומ ןרעטלע יד .ךָאװ ַא לבור 2
 א לבור 14 ליב טסנידרַאפ ןיא ןייגרעד רעטלעטשעגנָא ןא ןעק טייצ

 רענַאקירעמַא 50 ךרעב ןעוועג טלָאמעד זיא לבור רעשיסור ַא) .ךָאװ

 קסנימ ןיא ,העש 15 זיא גָאט-סטעברא רעכעלטינשכרוד רעד ,(טנעס
 ,עטטלעטשעגנָא 1800 ןארַאפ ןענעז

 קסניווד ןיא יקסווָארעזיײל ןוא עירול ןֹופ קירבַאפ-קַאבַאט רעד ןיא
 -דעילסָאּפ ,) .ךעלדיימ עקירָאי-12--12 ךיוא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז
 ,(1902 .טּפעס 25 ,"איטספווזיא אינ

 ,ןזייוו עכלעוו ,ןרעטסומ ערעדנַא עכעלטע ךָאנ ןעגנערב ןלעװ רימ

 -גידַאב-סטעברַא יד תמחמ ןענעז רעטעברַא-רעדניק עשידיי יד ױזַא יו
 רעכעלנייּפ ַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ,טשרעהעג ןַאד ןבָאה סָאװ ,ןעגנוג

 ,עגַאל

 אינדעלסָאפ , ןיא טקורדעגּפָא ,ענדָארג ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןיא
 : טלייצרעד טרעוו ,1903 .צעד 24 ,"איטסעווזיא

 רַאפ לוש ַא טנדרָאעגנייא זיא קירבַאפ"קַאבַאט סיקסוועשערעש ייב
 ןיא ךיז ןענרעל עכלעוו ,יד רעווש רעייז ןָא טמוק סע .עקירעירעדנימ
 סָאװ טעברַא עסַאמ ַא יז ןעניפעג ,לוש ןופ ךיז קידנרעקמוא ,לוש רעד
 יד ןטעברַאוצּפָא סיוא טמוק ייז ןוא ייז רַאפ רעביא ןזָאל רעטסיימ יד
 ךעלקערש טכַאװש סָאד .לוש ןיא טגנערברַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,טייצ
 ,רעדניק יד ּפָא

 הנכס ןיא ןרָאװעג טלעטשעג זיא טנוזעג עשיזיפ סָאד זיולב טשינ
 טרעױלעג ןבָאה ןרַאפעג עשילַארָאמ ךיוא ,טעברַא רעירפ רעד ךרוד
 -סָאּפ , ןיא ,טעברַא ןופ ןַאּפש ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,טנגוי רעד ףיוא
 ,טלייצרעד טרעוו ,1902 ,רעבָאטקָא 10 ןופ *איטסעווזיא אינדעל
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 עקירָאיי16 ַא טקידלַאװגרַאפ ןעמ טָאה קירבַאפ רעקסניווד ַא ןיא זא
 סלַא .םעד ןגעק טריטסעטָארּפ ןבָאה טנירעטעברַא יד .ןירעטעברַא
 רעד ןופ טקיטייזַאב סנירעטעברַא עשידיי יד ןעמ טָאה רַאפרעד ףָארטש

 -ךַאפ רעד ןגעוו .עשידיי-טשינ ןעמונעגוצ טרא רעייז ףיוא ןוא טעברַא
 -פיוא רעלעיצעפס ַא ןענישרעד זיא ןירעטעברַא רעד ןופ גנוקידלַאוװג
 -טסעטָארּפ עסיורג ַא ןרָאװעג טריפעגכרודַא זיא'ס ןוא "דנוב ,, ןופ ףור
 -ַאט רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טקַא רעשירעכערברַאפ רעד .עיצקַא

 ךערברַאפ ןיא עקידלוש יד ,יקסווָארעזיל ןוא עירול ןופ קירבַאפ-קַאב
 ,רעטלַאהכוב ַא ןוא רעטסיימ ַא ןעוועג ןענעז



 רעדניק ןופ טנוב 3

 טזומעג ןבָאה גנולדנַאהַאב עטכעלש ןוא גנוצונסיוא עקרַאטש יד

 -מוא יד ןסקַאװ לָאז רעטעברַא-רעדניק יד ןשיווצ זַא ,וצרעד ןעגנערב

 "רעד לָאז'ס ןוא סורדרַאפ ןוא טייקיאורמוא יד ןגייטש ,טייקנדירפוצ
 -רךַאפ יד ןיא .ןפַאלקש-סטעברַא עגניי יד ןופ ןטנוב ענעּפָא וצ ןריפ
 ןוא רעדניק ליפ ךיז ןקילײטַאב טיײצ רענעי ןופ ןקיירטש ענעדיש
 "סוד ןשירַאצ ןופ ןעגנוגנידַאב עשירַאברױַאב יד ןיא לייוו ןוא .עכעלטנגוי

 ןכלעוו רַאפ ,אטח ַא ןעוועג ךיוא קיירטש רעשימָאנָאקע ןַא זיא דנַאל
 ןעמוקַאב סעיצקַא עשימָאנָאקע יד ןבָאה ,טפדורעג טָאה יײצילָאּפ יד
 יד ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןענעז ךָאנרעױזַא .גנוברַאֿפַאב עשיטילעפ ַא
 עשימָאנָאקע עסיורג ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניירַא רעדניק-סטעברַא עשידיי

 | ,ןפמַאק עשיטילָאּפ ןוא

 -טערָאק ןופ ןעמונעג ןליּפשייב רָאּפ ַא ןעגנערב רעדיוו ןלעוװ לימ

 ."איטסעווזיא אינדעלסָאּפ , גנוטייצ רעשידנוב רעד ןיא סעיצנעדנָאּפ
 ; ךימ ןענעייל רעטעברַא רעװַָאנַאדיאק ןופ ווירב ַא ןיא

 סניגנָארטס ןיא ןבָאה רעטעברַא ןַא ןפרַאװסױרַא ןוא ןגָאלש רַאּפ,

 ןענעז רעטעּפש .רעטעברַא 140 טקיירטשרַאפ קירבַאפ-ךעלעבעווש

 ךיז טָאה יײצילָאּפ --- ןעגנֹורעדָאפ ךָאנ ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא
 יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןבעגכָאנ טזָאלעג טשינ ןוא טשימעגניירַא
 סטכער ףיוא ןגָאלשעג ןבָאה ןעמרַאדנַאשז ןוא ןטנַאיצילָאּפ .רעטעברַא
 עקירָאי 14--18 קידנעניוש טשינ ,ועטעברַא טריטסערַא ,סקניל ןוא
 ,(1902 ,רַאורבעפ 6 ןופ רעמונ ןיא טקורדעגרעביא) "רעדניק

 ןעק ,רעדניק-רעטעברַא עטריטסערַא טלדנַאהַאב טָאה ןעמ ױזַא יו
 טרָאד ."רעטעברַא רעקסנימ ,, ןופ 4 רעמונ ןיא טכירַאב ַא ןופ ןעז ןעמ
 -וָאקלוּפ-םרַאדנַאשז רעקסנימ רעטסואווַאב רעד זַא ,טלייצרעד טרעוו
 -רעטנוא םייב טנכייצעגסיוא ללכב ךיז טָאה רעכלעוו ,וװעיליסַאװ קינ
 -סעֹרַא ןַא טגערפעגסיוא טָאה ,גנוגעווַאב ערענָאיצולָאװער יד ןקירד
 -ןיא םיא ןבעג וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה יז ןעוו .לדיימ קירָאי-14 טריט
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 ךיא, :ןגירשעג ןוא דרעווש ןייז טּפַאכעגסױרַא רע טָאה ,סעיצַאמרָאפ

 סָאד ."ןזיױװנָא טשינ טסעוװ וד ביוא ,ןטלַאּפשעצ ּפָאק םעד ריד לעװ

 טשינרָאג רעבָא ,ןגירשעג ךעלקערש טָאה ,ןקָארשרעד ךיז טָאה לדיימ

 ,ןגַארפ יד ףיוא טרעפטנעעג
 ,רַאורבעּפ 2/ ןופ "יַאיטסעוװזיא ַאינדעלסָאּפ, ןיא רעטייוו ןוא

 :ענליוו ןֹופ טקַאפ ַאזַא ךיז טניפעג ,2
 "וצ-תבש ןטעברַא וצ טשינ עיצקַא ןַא ןרָאװעג טריפעג זיא סע

 רעד ןופ לגניי ַא ןעמענּפָארַא ןעמוקעג ןענעז ןָאזרעּפ עכעלטע .,סטכַאנ

 וצ ןעגנַאגרעד זיא'ט ןוא טקילפנָאק ַא ןכָארבעגסױא זיא'ס .טעברַא

 טקידנעעג .ּפעלק ןעמוקַאב טנַאיצילָאּפ ַא ךיוא טָאה ייברעד .געלשעג ַא

 "וָאקלוּפ-םרַאדנַאשז רעד .טסערַא ןַא טימ סױטשנעמַאזוצ רעד ךיז טָאה

 ןטימ גיוא ףיוא גיוא ןטריטסערַא ןַא טלעטשעג טָאה וועיטנערעט קינ
 -וצ-תבש ןטעברַא טזָאלעג טשינ טָאה ןעמ סָאװ ,תושמ םעד ,לגניי
 -עג ,עגרָאטַאק טימ טָארדעג לגניי םעד טָאה קינװָאקלוּפ רעד ,סטכַאנ
 -עג טשינ ןבָאה סעקנושַארטס עלַא יד ןעוו .ןטייק ןעגנערב ןסייה
 יד ןפרַאװּפױרַא טלָאװעג טשינ טרָאפ טָאה לגניי סָאד ןוא ןפלָאה
 ןסייהעג ףעש-עירעמרַאדנַאשז רעד טָאה ,ןטריטסערַא םעד ףיוא דלוש

 :שידיי ףיֹוא ןריואוושעג טָאה לגניי סָאד .העוכש ַא ןבעגּפָא לגניי םעד
 ןגָאז לעװ ךיא זא ,*עמַאמ"עטַאט ןיימ ןעז וצ ךָאנ ןבעלרעד לָאז ךיא,

 ,תמא
 ןזיװעגסױרַא ךָאד רע טָאה ,קערש ַא ןלַאפַאב ןיא לגניי םעד םגח

 רעטריטסערַא רעד זַא ,ןגָאז טלָאװעג טשינ ןוא טייקטסעפ-רעטקַארַאכ
 :טגָאזעג לגניי סָאד טָאה קידנענייו .תיבה-לעב ןייז ןגָאלשעג טָאה

 טשינ טרָאפ ןעק ךיא ,טליוו ריא סָאװ ,ןָאט רימ טימ טגעמ דיא,
 ,."קידלושמוא ןצנַאגניא זיא רעכלעוו ,שטנעמ ַא ףיוא ןזיײװנָא

 ,"דךנוב , ןופ ןַאגרָא ןשידנעלסיוא ןיא טקורדעגּפָא טכירַאב ַא ןיא

 -רעד טרעוו ,סעדָא ןיא ןטסערַא עסיורג ןגעוו ,1902 ,ץרעמ ןט6 םעד
 ---18 ןעמ טקיניײּפ סרעדנוזַאב .עטריטסערַא יד טגָאלש ןעמ זַא ,טלייצ
 טָאה סע רעוו ןגָאז טשינ ןפוא ןיאב ןליוו עכלעוו ,ךעלגניי עקירָאיײ6
 ,סעיצַאמַאלקָארּפ ןלײטרעדנַאנַאפ םוצ ןבעגעג יז

 -סילַאיב ןופ העידי אֹזַא ןַארַאפ זיא ,1902 ,לירּפַא ןט10 םעד ןוא
  קָאט

 ,תוצמ ןקַאב וצ ןעגנודרַאפ ךיז ןבָאה ךעלגניי-הרותי'דומלת יד
 ןבָאה סָאװ ,םיתב-ילעב יד .שובלמ ַא ףיוא ןענידרַאפ ןענָאק וצ ידכ
 רעטייו ייז ןבעג וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ,"געט , ןבעגעג ךעלגניי יד



 ץרעה ש = 28
 יו ר יש

 גנורעדָאפ יד טָאה יאבג רעד .טקײרטשרַאפ ןבָאה ךעלגניי יד .ןסע
 ןעמ זַא ,טרעכיזרַאפ ייז ןעמ טָאה ןקיירטש גָאט ַא ךָאנ ,ןבעגעגכָאנ
 ,םישובלמ ןוא ןסע טימ ןגרָאזַאב ייז טעוו

 ,1902 רעבמעטּפעס 25 םעד טקורדעגּפָא ,שזדָאל ןופ ווידב ַא ןיא

 -ָאי-12 ַא טריטסערַא ןעמ טָאה סָאג רעד ףיוא זַא ,ןבעגעגרעביא טרעוו
 -ַאב טָאה (ײצילָאּפ-םייחעג רעד ןופ טנעגַא) קינַארכָא ןַא ,לגניי קיר
 ןעוועג זיאס .ךוש ןיא טקעטשרַאפ סעּפע טָאה לגניי סָאד יו ,טקרעמ
 ,רושָארב עלַאגעלמוא ןַא

 רעשיטסירעטקַארַאכ ַא ןעמוקעגרָאפ קסניּפ ןיא ויא 1902 ןיא
 : קיירטש

 -ָאניבאר ןוא גרעבסאילע םיפתוש יד ןֹופ קירבַאפ-טכיל רעד ןיא
 ןרעקרַאפ טייב סָאװ, ,םעד בילוצ קיירטש ַא ןכָארבעגסיױא זיא שטיוו
 עכעלטע ןענופעג ןעמ טָאה קירבַאפ רעד ןופ ףיוה ןפיוא טסימ סָאד
 יד טפָארטשַאב טָאה ןיקסַאב קירבַאפ רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ,טכיל
 סנק סעקיּפָאק 10 טימ ,רָאי 12--10 ןופ ךעלדיימ עּפורג ַא ,סעקרערעק
 טָאה ,ןריטסעטָארּפ טװאורוּפעג ןבָאה עטפָארטשַאב יד ןעוו .עדעדעי
 -מוא זַא ,טרעלקרעד ןוא טעברַא רעד ןופ טקיטײזַאב ףכית ייז ןעמ
 -יא ןלעװ ייז זַא ,יאנתב ןענעק ייז ןלעװ קירבַאפ רעד ןיא ךיז ןרעק
 קורדסיוא ןַא יו ,טנאה ןיא ןָאט שוק ַא ךרוד ןעניקסאב ןטעברעב
 -רַא עקירעירעדנימ יבגל גנולדנַאה רעקיזָאד רעד ןגעק טסעטָארּפ ןופ
 -רַאפ -- ךעלדיימ 70 ךרע ןַא -- קירבַאפ עצנַאג יד טָאה ,סנירעטעב
 ,ןעגנורעדָאפ ייר א טלעטשעגסױװַא ןעמ טָאה ייברעד ,"טקיירטש
 ,ןקיירטש עט יירד ךָאנ ןרָאװעג ןענואוועג עלַא טעמכ ןענעז .עכלעוו
 ןופ גָאט-סטעברַא םעד ןצריק ןעוועג ךיוא זיא ןעגנורעדַאפ יד ןשיווצ

 ,(1941 ,קרָאי-וינ ,"קסניּפ רָאי טנזיוטק ךוב ןופ) העש 12 ףיוא 8
 -טנפערַאפ ,(עינרעבוג רעקסנימ) ריזָאמ ןופ ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןיא

 -עג ןרעוו ("איטסעווזיא אינדעלסָאּפ ,) ,1904 ,רַאונַאי ןט12 םעד טכעל
 ; ןטקַאפ עקיזָאד יד טגנערב

 זיא סָאװ ,גנולײטּפָא-גנוקַאּפ יד טָאה קירבַאפ-ךעלעבעווש רעד ףיוא
 -ץה וצ טרעדָאפעג ןבָאה ייז ,טקיירטשרַאפ ,ךעלדיימ 250 ןופ ןענַאטשַאב
 ,ןפָארטש יד ןרענעלקרַאפ ,עטסטלע ייווצ ןקיטייזַאב ,ןיול םעד ןרעכ
 טסרָאו 2 ןכירק ֹוצ טשינ ידכ ,טָאטש ןיא ןרַאוטָארט ןענדרָאניײַא
 טקוקעג טשינ .גנולדנַאהַאב ערעסעב ַא ללכב ןוא ,עטָאלב רעפיט ןיא
 -ַאי 12--10 ןעוועג ךיוא ןענעז סנירעקיירטש יד ןשיווצ סָאװ ,ףיורעד
 ןעגנוָארד עלַא .טוג רעייז ןטלַאהעג עלַא ךיז ןבָאה ,ךעלדיימ עקיר
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 ןעמ ,ןפלָאהעג טשינרָאג ןבָאה רָאטקעּפסניא ןופ ןוא יײצילָאּפ רעד ןופ
 טָאה סָאד ךיוא רעבָא -- ןרעטלע יד ףיוא ןקריוו טוװאורּפעג טָאה
 םעד ןכערב טוואווּפעג ןבָאה ןטנַאקירבַאפ עשידיי יד .ןפלָאהעג טשינ
 ,תבש רַאפ ןבָאגוצ-ערטסקע ךעלדיימ עשיסור 25 ןבעג ךרוד --- קיירטש

 ,טעברַאעג טשינ טָאה קירבַאפ יד ןעוו
 ןזייו ןבעל-רעטעגרַא ןשידיי ןופ ןטינשסיוא רָאּפ עטגנערבעג יד

 ןדָאש םוצ ןענעז רעטעברַא רעדניק עשידיי יד יו ,ךעלטייד ץנַאג

 ןגָאװ ןיא ירפ רָאג ןרָאװעג טנַאּפשעגניא המשנ ןוא ףוג רעייז רַאפ
 -רַא ןופ דלעפ ןפיוא ןבָאה ייז ױזַא יו ןוא עצַארּפ רערעווש ןופ
 ןדָאטעמ עכעלסעה יד טימ םינּפ לא םינּפ ןפָארטעגפיונוצ ךיז טעב
 "ורב רעד -- רעצישַאב ערעייז ןוא רעבעג-סטעברַא עשידיי יד ןופ
 סָאד יװ ,רעבָא רימ ןעעז קיטייצנילג .טכַאמ רעשירַאצ רעלַאט
 סָאװ ,לוש ַא ןרָאװעג רעדניק-סקלָאפ יד רַאפ ויא ןבעל עטרַאה
 טמערופעגסיוא ,סעיצקעל ערעטיב ןבעגעג ךעלגעטיגָאט ייז טָאה
 ערענָאיצולָאװער יד ןיא טגנערבעג ייז ףוסל ןוא רעטקַארַאכ רעייז

 .ןעייר



 עיבַאזינַאגרָא-ףמַאק ענעגייא ןַא 4

 -לַא רעד טָאה טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 ןיז טרעטירבעגסױא לענש דנוב-רעטעביא רעשידיי רעניימעג
 -רערעטנוא עניילק ןופ ןעמַאר יד ןופ סױרַא זיא רע זיב ,העּפשה
 רעביא טײרּפשרַאפ ךיז עילַאװכ עטיירב ַא יװ ןוא סעּפורג עשיד

 ,דנַאלסור ןוא ןליוּפ ,עטיל ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה
 גנוקריוו ןָא ןביילב טנָאקעג טשינ טָאה טקַאפ רעקיזָאד רעד ןיוש
 טימ טנגעגַאב ךיז ןבָאה עכלעו ,עכעלטנגוי ןוא רעדניק יד ףיוא
 ןוא רעצעלּפ ןוא ןסָאג יד ףיוא ,ןעמייה ערעייז ןיא ןטסידנוב יד

 ,ןקירבַאפ יד ןיא
 ןיא ןטסידנוב ןבָאה 1904 טסוגױא ןט18 םעד ;ןליּפשיײב ייווצ

 סָאװ ,גנולמַאזרַאפ רעלַאגעלמוא ןַא ןופ טרעקעגמוא ךיז ןוָאסירָאב

 ןיא ןעמוקנירַא םייב ,טָאטש רעד רעסיוא ןטלַאהעגּפָא ןבָאה ייז
 עכלעוו ,רעדניק תונחמ ןופ ןרָאװעג טרַאװעגּפָא ייז ןענעז טָאטש
 !"רנוב, רעד ןבעל לָאז :ןטורסיױא טימ טנגעגַאב ייז ןבָאה

 רעד זַא ,טלייצרעד טרעוו עקוואלסערק ןופ טכירַאב ַא ןיא
 ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןופ) רעדניק רַאפ וליפַא טסואווַאב זיא י"דנוב,, ןעמָאנ

 ,1904 ,"איטסעווזיא אינדעלסָאּפ ,, ןיא

 .רעדניק יד טציירעג טָאה גנוגעװַאג רעד ןופ טייקידתודוס יד
 יא רעד .ןח ןרעדנוזַאב ַא ךַאז רעד ןבעגעגוצ ןוא עיזַאטנַאפ עש
 ןקיירטש יד ןיא ,טעברַא רעד ןיא רעדניק יד ןופ לײטנָא רענעג
 ךָאנ ייז רַאפ טָאװ סעיצקַא עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע יד ןיא
 ואוו ,עיצָאזינַאגרָא ןַא ןבָאה וצ שינעפרעדַאב יד טכַאמעג רעדנעגנירד
 ,טַאט ןוא ןליוו ןוויטקעלָאק ַא ןיא ךיז ןטפעהַאב וצ ,ךיז ןעלמַאז וצ

 "ניק רענעגייא ןופ לייטנטסרעמ ,רעטרע ליפ ןיא ןָא ןביוה ױזַא
 םעניילק, ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןײטשטנַא וצ .,וויטַאיציניא רעשרעד
 -נוב ןופ ךעלרעדירב טפָא ןעמ טפערט רעריפנָא יד ןשיווצ ,"דנוב
 רעד ןופ ןיוש ןענעז עכלעוו ,רעדניק -- סעקטסידנוב ןוא ןטסיד

0 
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 "עג ןבָאה ןוא ןעגנומיטש ערענָאיצולָאװער טימ טכױהַאב ןעוועג םייה

 ךיז ןקור סע ."דנוב, ןרַאפ ןטעברַא עשינכעט עסיוועג ןוטעג טַאה

 ַאינַאגרָא עשיגרענע ,רענדער עטרעטסייגַאב עקשטיגניי סױרַא

 סרוק םעד טכַאמעגכרוד טייצ רעצרוק ַא ךרוד ןבָאה עכלעוו ,ןרָאט

 עכלעוו ,רעליש עטנעגילעטניא רעדָא ,קירבַאפ ןיא ףמַאק-ןסַאלק ןופ
 ןוא ךעלכיב עשיטסילַאיצָאס רָאּפ ַא טנעיילעגכרוד טַאהעג ןיוש ןבָאה
 .עיצולָאװער רעד ןעניד וצ לַאעדיא-סנבעל סלַא טלעטשעג ךיז ןבָאה

 "ער רעדנעלסור רעסיורג רעד וצ טמוק דניק-רעטעברַא עשידיי סָאד

 .עיצַאינַאגרָא-ףמַאק רענעגייא ןַא טימ עיצולָאװ

 ?רעטרע יד ףיוא סעיצַאזינַאגרָא יד ןענַאטשטנַא ןענעז ױזַא יו

 ,ןלאירעטאמ עשיטנעטיוא יד ןופ ןעז רעדיוו רימָאל



 עיצולָאװער - טַאטשרַאװ - רדח פ

 ןעוועג זיא 1904 טסוגיױא 9 ןופ "איטסעווזיא אינדעלסָאּפ, ןיא
 ,עינרעבוג רעקסנימ ,ָאסירָאב ןופ ץנעדנַאּפסערָאק ַא טקורדענּפָא
 :טרָאד ןענעייל רימ .ינוי שדוח ןיא ןרָאװעג טקישעגסױרַא זיא סָאװ

 טשינ ןבָאה עכלעוו ,רָאי 14 זיב 10 ןופ רעטלע ןיא ךעלגניי,

 ,רעטסיימ יינ ךעלגניינרעל ןרָאװעג ןוא רדח םעד טזָאלרַאפ קירוצ גנַאל
 -ַאגרָא  עגיזָאד יד .טקיניײיארַאפ ךיז ןַאמ 00 ןוֿפ לָאצ ַא ןיא ןבָאה
 גנוקריווטימ רעטקעריד רעדעװטעי ןָא ןענַאטשטנַא זיא ?עיצַאזינ
 עכלעוו ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאפ עריא ןייא טנדרָא יז .טייז רעזנוא ןופ
 -יּפסנָאק ,ףמַאק ןופ טייקיטיונ רעד ןגעוו ןדער רענדער ענעגייא עריא
 -יל ןענעייל ,לָאצּפָא ןַא טלעטשעגנייא ןבָאה ייז ,לג ,ד .א עיצַאר
 ןוא רעדירב ערעטלע ערעייז ַאב ןעניפעג ייז סָאװ ,רוטַארעט

 ןייא ןענואוועג ןיוש טָאה עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד .רעטסעווש
 ,?ײצילַאּפ רעד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא טַאהעג ןיוש ןוא קיירטש

 ןעועג זיא 1905 ילוי ןט4 ןופ "ןעג;וריסַאּפ עטצעל , יד ןיא
 : קסיורבָאב ןופ טכירַאב ַאזַא

 רעד טעדנירגעג זנוא ייב ךיוא ךיז טָאה ,טעטש ערעדנַא ןיא יו,
 --12 ןיײירַא ןעייג'ס ןכלעװו ןיא ,"דנוב רעניילק, רענעפורעג ױזַא

 -ייא ערעייז טימ ןעגנולמַאזרַאפ ךרוד ןריפ ייז .ךעלגניי עקירָא4
 .א .א ךעלטעלב ענעבירשעג ענעגייא סױרַא ןזָאל ייז ,רענדער ענעג
 -דרָא, !ערעזנוא טפָא ייז ןקיאורמואַאב טעיצַאטסעפינַאמ ערעייז טימ .וי
 "עד ַא ט?ידרָאעגנייא חסּפ דעומה לוח ייז ןבָאה ױזַא ."רעטיהיגנונ
 -לָאוער ַא ןופ ןסָאשעג ,ןָאפ עטיור ַא ןביוהעגפיוא ,עיצַארטסנָאמ
 ףיוא טרישרַאמ ייז ןבָאה ןפורסיוא ערענָאיצולָאװער טימ ןוא רעוו
 וצ ןסָאלשַאב ייז ןבָאה קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ .סָאג-ייסָאש רעד

 רעמירַא רעד זיא סָאד) עקדָאבָאלס ןופ טנַאיצילָאּפ םעד ןביירטרַאפ
 ןפורעגסױרַא ןענעז טנַאיצילַאּפ םעד ףליה וצ .,(טָאטש ןופ לַאטרַאװק

 ."ןקַאזָאק ןרָאװעג

 ט2
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 -זיא אינדעלסַאּפ , ןיא טקורדעגּפָא ,ווָאנובלָאדז ןופ ווירב ַא ןיא

 רעדניק; :ןבעגעגרעביא טרעוװ ,1908 טסוגיוא ןט5 ןופ ?ַאיטסעוװ
 ןוא ?ןטײקשירַאנ , יד ןפרַאװ וצ ךעלגעי שלא ןפור רָאי 15--10 ןופ
 ?עיטַארקַאמעד-לאיצַאס רעניילק , רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןטערטניירַא
 -ילּפיצסיד ןעמוק ייז ןיהואוו ,עשזריב ערעדנװַאב רעייז ןבָאה ייז
 ואו ןעגנולמַאזרַאפ תבש ןדעי ןייא ןענדֹרָא ייז .טנווָא ןדעי טרינ

 -ילֲאּפ ןגעו ןדער עכלעוו ,רענדער אפוג ייז ןופ סױרַא ןטערט סע
 ןמיוצ ַא .וװ .א .א עיצוטיטסנַאק ,ןעמָארנַאּפ ,םזילַאיצַאס ,ףמַאק ןשיט
 ?טייצ רעד ןופ

 .טלייצרעד טרעװ ,טגגעג רענווָאק ,יקשיװָאקלָאװ ןגעוו

 טיצאזינַאגרָא ןא זדנוא ייב טריטסיזקע (1905) רעמוז ביוהנָא ןופ
 שכעלטנגוי ,רעדילגטימ 50-=-40 ךרעג טלייצ סָאװ ,"דנוב םעניילק , ןֹופ

 ןריצַאּפש יד ףיוא יײז ןבָאה רעמוז .רָאי 15 ןיב 12 ןופ רעטלע ןיא
 ,רעדיל ערענָאיצולַאװער רָאכ ןיא ןעגנוזעג

 ,(1905 ,רעבָאטקָא 17 ,254 'רנ ?איטסעווזיא אינדעלסָאּפ ,)

 יַאמ ןופ ןבירשעג ןעמ טָאה ?איטסעווויא אינדעלסָאּפ, רעד וצ
 ;לָאּפמַאיר

 יַאֹר ןשידנוב ןופ טעטש ערעדנַא ךס ַא ןיא יװ ,זנֹוא ייב,
 ,"ףנוב רעגני רעד, טיצַאינַאגרא יד ןענַאטשטנַא שיניטס זיא ,ןָאי

 ןופ טייטשאב עיצַאזינַאגרָא יד ,רעדילגטימ 25 ןיוש טלייצ רעכלעוו
 .ףעלגנייגרעל בור יִּפ לע ,רָאי 14 זיב 10 ןופ רעטלע ןיא רעדניק

 טשזדנַא סָאל ןיא רעוט רעשיטסילַאיצַאס ַא טציא ,דיינש .ה 'ח |
 :רעכיא זנוא טיג ,שינרָאפילַאק ,סעל

 ,19023 רָאי ןיא "דנוב םעניילק , ןיא ןטערטעגניירַא ןיב ךיא,

 ןופ סעיצַאזינַאגרָא .עטיל ןאיאר רענווַָאק ,טאש לטעטש ןיימ ןיא

 ,עוָאנאי ,ןאדייק ןיא ןעוועג ךיוא טלָאמעד ןענעז ?דנוב םעניילק,
 סלַא ענוװַאק טימ ךעלטעטש ערעדנַא ייר ַא ןוא לעוואש ,רימָאקליוו
 זנוא וצ ןיא 1904 ביֹוהנֲא רעדָא 1903 ןיא .רעטנעצ ןקידנריפנַא
 טָאה ןפורעג .רָאטַאטיגַא רעֶנָאיַאר ַא ןעמוקעג טאש עלעטעטש ןיא
 .שגפיונוצ ךעלגניי ערעמנוא טָאה רע .יקסנאדיק לדנעמ םיא ןעמ
 רעטלע ןיא ךעלגניי 25 רעביא ןעוועג טלָאמעד ןענעז רימ .טכַארב
 ןענעייל ןופ ןענַאטשַאב ןיא טעברַא רעזנוא .רָאי 15 זיב 12 ןופ
 ןעוװ ןענעלל טנרעלעג םתס ךיז רימ ןבָאה ביױהנָא ןיא ,זיירק ןיא

 -נוב טנעילעג רימ ןבָאה ,טניואוועגוצ טַאהעג ןיוש ךיז ןבָאה רימ
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 םָארגָאּפ רעוועינעשיק ןופ טיײצרָאי םוצ .ךעלכיב ןוא ןפורפיוא עשיד
 -ַארטסנָאמעד עטשרע רעונוא טריפעגכרוד ,גרַאװנילק ,רימ ןבָאה
 ַא ןכַאמ טזָאלעג טשינ רימ ןבָאה ןענעװַאד םייב לוש ןיא ,עיצ
 זיא לטעטש ןיא שזיטסערּפ רעזנוא .רסיק ןרַאפ "העושת ןתונה;
 ."ןגיטשעג קרַאטש םעד בילוצ

 ןָא טָאה -- דיינש .ה רעטייוו טביירש --- "דנוב רעניילק; רעד;

 םעד ךרוד .רעכערברַאפ ןייז וצ ןופ טנגוי לייט ַא טעװעטַארעג קפס
 םענייש ַא ןעזרעד רעדניק סקלָאפ עשידיי יד ןבָאה "דנוב םעניילק,
 סָאװ בילוצ ןעוועג זיא'ס ,לַאעדיא ןכיוה ַא ןוא ןבעל ןופ טלַאהניא
 עלַא -- תושפנ 11 ןופ עילימַאפ ַא ןופ םַאטש ןיילַא ךיא .ןבעל וצ
 ןעוועג עלַא רימ ןענעז ןָא ןרעטלע-רעטלע יד ןופ .סעקינשַאּפערָאה
 ןימ ןיא .ןשטנעמ עטפַאלקשרַאפ ןוא עטקירדרעד ,עטעװערָאהרַאפ
 סָאװ ,טונ ןוא רעגנוה ןגעק שינרעטיכ ַא טלמַאזעגנָא ךיז טָאה ץרַאה
 טמערוטשעג ךיא בָאה ,לגניי ַא ךָאנ םגה .טליפעג קרַאטש בָאה'כ
 .ךעלגניי ערעדנַא טימ ןעוועג ךיוא זיא ענעגייא סָאד ,טסעטָארּפ טימ

 "רעד ןבָאה רימ .ןענופעג ןוקית ַא רימ ןבָאה "דנוב םעניילק , ןיא

 ."ןוט וצ ןבָאה רימ סָאװ ןעז
 גנודנירג יד זַא ןעז ןעמ ןעק ןלַאירעטַאמ עטכַארבעג יד ןופ

 -יציניא רעד טל רקיעב ןעמוקעגרָאפ זיא סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ
 ןײלַא ייז ןנָאה תוחכ ענעגייא טימ ןוא אפוג רעדניק יד ןופ וויטַא
 זיא "דנוב םעניילק, ןופ רעטקַארַאכ-ףמַאק רעד ,טעבֹרַא יד טריפעג
 יד ןבָאה ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ דלַאב .קפס ןדעי רעסיוא

 ןריפ ,טכַאמ רעד ןגעק ןטערטוצסיורַא ןטסָאמרַאפ ךיז רעדניק
 ילֲאּפ רעד טימ ןסױטשנעמַאװצ ןיא ךיז ןעלקיוורַאפ ןוא ןקיירטש

 ,ייצ
 טדער סע טָאװ ,טקַאפ רעד ןגיוא יד ןיא ךיז טפרַאװ רעטייוו

 ףיוא זַא ,טסואֹווַאב רעבָא זיא'ס .ךעלגניי ןגעוו םוטעמוא טעמכ ךיז
 "עברַא ךעלדיימ ליפ ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןענעז סַאג רעשידיי רעד

 .ןקיירטש עשימָאנָאקע ןיא טקילײטַאב ןיוש ךיז ןבָאה ייז ןוא סנירעט
 ןכָארּפשעגסױא ןייז ,"דנוב םעניילק, ןֹופ ןטפַאשנגייא עלעיצעּפס יד
 "עז טייקיטעט ןייז ןופ ןעמרָאפ יד ןוא רעטקַארַאכ רערענאיצולָאוװער
 .דיימ ןסַָאמ עסיורג ןעיצוצניירַא לגוסמ ןעוועג טשינ טלָאמעד ןענ

 ןיא ןעוװעג ךעלדיימ ךיוא ןענעז רעטרע עקינייא ןיא ,תמא .,ךעל

 -ַאזינַאגרָא יד ןענעז טעטש טייהרעמ רעד ןיא רעבָא ,"דנוב םעניילק ,
 ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא טשרע .ךעלגניי ןופ זיולב ןענַאטשַאב סעיִצ
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 "נא ןעמונעגנָא טָאה גנוגעװַאב-טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןעוו

 ןסַאמ עסיורג ךיוא טמָארטשעגניירא יא ןיא ןבָאה ,ןעמרָאפ ערעד
 .טפַאשרעדילגטימ רעד ןופ טפלעה ַא ךרעב טעדליבעג ןוא ךעלדיימ

 יײדַאב יד טצַאשעגּפָא קיטכיר ײטרַאּפ יד טָאה םוטעמוא טשינ

 ַא ךױא רעבָא ןעוועג .זיורבפיוא-דעדניק ןקיטכעמ םעד ןופ גנוט

 ןפלָאהעג ןבָאה ןטסידנוב עקיצנייא רעדָא "דנוב , רעד ןעוו ,ןלַאפ ייר

 + ןליּפשייב רָאּפ ַא ,"דנוב םעניילק , ןטימ טעוועריקעג ןוא

 "רעד שטיװעלַאכימ שינייב "דנוב, ןופ רעריפ רעטמיראב רעד

 יָאס ןשידיי ַא ןופ תונורכז ,) קסניווז ןגעוו תונורכז ענייז ןיא טלייצ

 : (?טסילַאיצ

 ַא ןופ ןרָאװעג טריזינַאגרָא טרָאד זיא "דנוב רעניילק , רעד;

 רעייז ןעוועג זיא ןוא 18 רָאי ַא ןעוועג טלַא ויא רעכלעוו ,לגניי-רעקעב

 זיא עטלעטשעגנָא ןֹוא רעטעברַא רעסיוא .,רעקיטומ ןוא רעקיאעפ ַא

 זַא .טנגויילוש לסיב שּפיח ַא ןעוועג "דנוב םעניילק , רעקסניווד ןיא

 (=,עמוד סניגילוב ןריטָאקיָאב וצ עינַאּפמַאק יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע

 -גיטימ-ןסַאג ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטנפע-בלַאה יד ףיוא ןגעלפ

 ןופ ןעמָאנ ןיא טרָאװ ַא ןטעב שיסור ןיא ןוא ןטסיזַאנמיג ןעמוק ןעג

 -רענָא טשינ "דנוב םעניילק, םעד טָאה ןעמ יװ ױזַא ."דנוב םעניילק,

 ןוא רעבָאטקָא ןיא ןבעגעג טשינ טרָאװ ןייק ייז ןעמ טָאה ,טנעק

 "געלסור ענײמעגלַא עסיֹורג ייווצ יד ןופ טייצ רעד ןיא ,רעבמעווָאנ

 יד ןיא םידומיל יד ןלעטשּפָא טפרַאדעג ןעמ טָאה ןקיירטש עשיד

 ןופ רעליש יד ןבעגעגרעביא סע טָאה עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ,ןלוש

 טָאה טלָאמעד ןוא .טריפעגכרוד סע ןבָאה ייז ןוא "דנוב םעניילק,

 "רַאפ רעקידנעטש ַא ןיא יז טימ טלעטשעג עיצַאזינַאגרָא יד ךיז
 ײנַאגרָא - רעליש יד ןרָאװעג זיא "דנוב רעניילק , רעד ןוא ,גנודניב

 ?,קסניווד ןיא "דנוב , ןופ עיצאז

 טעטימָאק רעקסניווד ןכרוד זיא סָאװ ,רעייטשרָאפ רעטשרע רעד
 "עג עקַאט זיא ,"דנוב םעניילק , םוצ ןרָאװעג טקישעגוצ "דנוב , ןופ

 .שטיוועלַאכימ שינייב ןעוו

 ײטרַאּפ רעד ןשיווצ םיכוטכס ןעוועג ןענעז רעטרע עקינייא ןיא

 רקיע רעד ןענעז םיכוסכס יד ."דנוב םעניילק , םעד ןוא עיצַאזינַאגרָא
 "ילק,} םעד ןענעקרענָא ןלעװ טשינ ןופ ןדָאב ןפיוא ןענַאטשטנַא

 ,1905 ןיא דנַאלסור ןופ טנעמַאלרַאּפ רעטריטקעיָארּפ רעטשרע רעד (*
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 -ערטסױרַא עסיוועג וצ רעדניק יד ןזָאלוצ טשינ רעדָא ,"דנוב םענ
 ,ןעגנוט

 רעד ןגעק תונעט עפרַאש טימ ףורפיוא ןַא ךיז רַאפ ןבָאה רימ
 סָאװ ,לטעלב ַא ןיא ."דנוב םעניילק, םוצ גנואיצַאב רעטוג טשינ

 -וואלצָאלװ ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ , ןנרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא
 :תונעט עכלעזַא רימ ןרעה ,"רעדניק רעק

 "ָאטישז ןיא ,עשרַאװ ןיא ,סעדָא ןיא ,שזדָאל ןיא ןעז רימָאל ,
 םעד טלַאה ןעמ ואוו ,טעטש ערעדנַא ךָאנ ןוא קָאטסילַאיב ןיא ,רימ
 רעקוַאלצָאלװ רעד ןיא רָאנ .עסיורג יד יװ רעמ סַאלק ןקירעדינ
 סָאלק ןקירעדינ םעד טלַאה ןעמ זַא ,גנונדרָא ַאזַא זיא עיצַאזינַאגרָא
 ."רעדניק רָאּפ

 ןייג וצ ךיז ןעמעש ענעסקַאװרעד יד זַא ,ןפרָאװעגרָאפ טרעוו סע
 ,םיאטח עכעלנע ןוא עיצַארטסנָאמעד ןייא ןיא *סַאלק ןקירעדינ , ןטימ

 ןוא סעקוואוסאמ 2 ןעוועג ןענעז ,טלייצרעד טרעװ ,ךָאװ עקיטנייה;,
 ."ןפורעגטימ טשינ סַאלק ןקירעדינ םעד טָאה ןעמ

 ,1905 ,רעמוז ןענישרעד זיא לטעלב סָאד

 יב לָאר ַא טליפשעג םירבח ערעטלע ךיוא ןבָאה לָאמַא זַא
 ןעז וצ זיא ,עיצַאינַאגרָא רעדניק רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד

 -לעוו ,ןיװעל לקנעי רעוט-רעטעברַא ןשידיי ןופ רעטרעוו יד ןופ
 ."דנוב םעניילק , ןֹופ ןסקַאװעגסױרַא ןיילַא זיא רעכ

 רעכלעוו ,רעטעברַא ןַא םענייא רימ ןבָאה ןעקנַאדרַאפ וצ ךס ַא,

 רע טָאה ,טסילַאיצָאס ַא קידנעייז .טנעדוטס ַא ןעוועג ןיילַא זיא
 "קעװַא ,רעטעברַא יד ןשיווצ טעברַא עשיטסילַאיצָאס ַא ןריפ וצ ידכ
 טָאה טָא .רעלָאטס ַא ןרָאװעג ןוא טעטיזרעווינוא םעד  ןפרָאװעג
 זנוא ןעמונעג ,טצעזעגנָא ךעלגניינרעל ערעטלע זנוא ףיוא ךיז רע
 ץענעדישרַאפ ערעזנוא טָאטשנָא ןלָאז רימ זַא ,ןדערנייא ,ןריטיגַא
 ןופ עּפורג ַא ןיא ןריזיִנַאגרָא ךיז -- ןגעלשעג ןוא תורבח ,ןליּפש
 ןבָאה ףוס לכ ףוס .ןרעדנַא םעד רענייא ןענרעל ,ןביירש ןוא ןענעייל

 "ףנוב רעניילק  הרבח ַא ןרָאװעג זיא סע ןוא טגלָאפעג םיא רימ

 :קשח טימ טעבױַא רעד ֹוצ ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ ,15 ןַאמ ַא ןופ
 ריּפַאּפ (סנשָארג) טלעג ענעבילקעגנָא ערעזנוא רַאפ טפיוקעגנייא
 "שנוצ ןייֵלָא סערעלָאטס-ךעלגניי רימ ןבָאה ךעלטנעה ,סרעדעפ טימ
 ןעו ,תבש .טרָא רעכיז ַא ןיא ךיז רימ ןגעלפ ןביילקפיונוצ ,טכיר
 יד ףיוא ןצעזעצ ךיז רימ ןגעלפ ,ןצייה טשינ ןעמ טגעלפ דָאב יד
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 ענעי ןופ,) "לסיבַא ןלענק טרָאד ןֹוא קנעב-שַאװ יד םורַא ךעלעפעש
 ,(1924 קסבימ .,"ןרָאי

 ,לעמָאה טָאטש רעד ןגעוו ָאד ךיז טדער סע

 יז וא ,ןטסידנוב ערעטלע יד ןופ סיוטש רעד זיא קידנעטש טשינ
 ויא לייטנטסרעמ .רעטקעריד ַא ןעוועג ,ןריזינַאגרָא ךיז ןלָאז רעדניק
 ,עטקערידמוא ןַא ןעוועג גנוקריוו יד

 ןשיפארגַאיבָאטױא ןַא טגָארט סָאװ ,"עלערעב; השעמ ןייז ןיא
 / ןייז בילוצ ןיא טלערעב יו םעדכָאנ : ןינַאפ .1 טלייצרעד ,רעטקַארַאכ
 ןטימ םיא ןעמ טָאה ,עמרוט ןופ ןרָאװעג טיירפַאב טייקירעירעדנימ
 -יצילָאּפ רעטנוא טלעטשעג ןוא לטעטש-טרובעג ןיא טגנערבעג פאטע
 :רעדניק יד ףיױא טכאמעג טָאה סָאד םשור רעסָאװ טָא ןיא .טכיזפיוא

 טעמָאמ ןוא סעטַאט .טַאהעג ארֹומ עלַא ןבָאה ןעלערעב רַאפ ,

 ףעלערעב טימ ןענעגעגַאב וצ ךיז רעדניק ערעייז טרעטשצג ןכײה
 ןריפּפָארא רעדניק ערעייז טעװ עלערעב זַא ,טָאהעג ארומ ןבָאה ייז
 "עג ןבָאה סעמַאמ ןוא סעטַאט יד רעמ סָאװ רעבָא .געוו ןכיילג ןופ
 רעסערג ץלֲא ,ןעלערעב טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ רעדניק יד טרעטש
 -ערעב ןיא ןייז וצ רעדניק עגניי יד ייב גנַאלרַאפ רעד ןרָאװעג זיא
 ,"טפאשלעזעג סעל

 -.טימ א ןייז וצ קיסַאּפ ןעועג עלערעב זיא ןרָאי ענייז טיול

 רעגיטש רעד יװ רעבֶא ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעלַאמרָאג ַא ןופ דילג
 רעד ןיא ץַאלּפ ןבושח ַא ןעמונרַאפ ןיוש רע טָאה ,ןעוועג טלָאמעד זיא
 ףךיז רעטניה טַאהעג ןיוש טָאה ,ענעסקַאװרעד יד ןופ עיצַאזינַאגרָא
 ענעדישרַאפ ןיא ןבָאה ךעלערעב עכלעזַא .שזַאטס ןרענַאיצולַאװער ַא
 : לשמל ,גנוגעװַאב רעד ןופ ץיּפש ןיא טקורעגסיורַא וליפַא ךיז רעטרע
 יד ןיא רימ ןפערט ,שזדָאל יו ,רעטנעצ-רעטעברַא ןסיורג ַאזַא ןיא
 --- ?לָאסעפָארּפ למייה,) ץנימרעבליז םייח רעוט םעד 1900---2 ןרָאי
 -נעצ, ןקידנריפנָא ןשידנוב ןופ ךילגטימ סלַא (ןפורעג םיא ןעמ טָאה
 "בא עשידיי יד ןופ ןפמַאק עסיורג טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,"רעט
 טלַא םיוק רע זיא ,"רעטנעצ}; ןיא ןיירא זיא ץנימרעבליז ןעוו .רעטעב
 ,רָאי 16 ןעוועג

 ןבעל ןוא בייפ טימ זיא סָאװ ,טנגוי טכיש ַא ןעוועג זיא סָאד
 ןטכעג טשרע טָאה סָאװ רעבָא ,גנוגעוװַאבכ רעד ןיא ןָאטעגניײרא ןעוועג
 "פג טשינ ךָאנ טָאה ןוא טלעוו-רעדניק רעד ןיא טקעטשעג ןיילַא ךָאנ
 רעשרעדניק רעד טימ םידעט עכעלנעזרעפ עלַא ןסירעגרעביא טָאה
 יטלרעפעג רעייז ,עכעלטננוי יד ןופ גייטשפיױא רעלענש רעד ,הביבס
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 -לעו טימ ,רעדניק יד טפושיכעג טָאה טייקיטעט עלופסינמייחעג עכ

 -גיק יד ןיא ןפורעגסױרַא ןוא ,טגנערברַאפ ןטכענ ךָאנ ןבָאה ייז עכ
 .עועסערג יד ןָאטוצכָאנ גנַאלרַאפ ןסייה ַא רעצרעה עשרעד

 ןופ ןענַאטשַאב זיא "דנוב םעניילק, ןופ רעדילגטימ בור רעד
 ,ה .ד ,ךעלגניינרעל לָאצ יד ןעוועג זיא סיורג .רעדניק-סקלָאפ עמירָא

 ןיא ןרָאא עטשרע יד טכַארברַאפ ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא עגניי

 רעבָא ןעמ טגעלפ טרָאד ןוא ָאד .טפעשעג רעדָא טַאטשקרעװ ,קירבַאפ
 טשינ .ךעלגנייירדח וליפא ןוא ןלושלטימ ןופ רעליש ןפערט ךיוא
 -לעז רעד ןעוועג לעטשנעמַאזוצ רעלַאיצָאס רעד זיא טעטש עלַא ןיא
 עכעלגעמרַאפ ןופ רעדניק טָאה ןעמ ואוו ,רעטרע ןעוועג ןענעז'ס .רעב
 ןבָאה ייז .עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןעמעננײרַא טלָאװעג טשינ ןרעטלע
 ,קלָאפ ןעמירָא םוצ טפַאשיירט רעייז ןזייוואב טזומעג

 ,"טנגוי עיירפ,) טלייצרעד דיינש .ה רעטנָאמרעד רעירפ ןיוש רעד

 ; (1917 ,רעבָאטקָא ,ָאגַאקיש
 "רַא תמא ןַא טימ רוחב רעכייר ַא טָאה ,ךיא קנעדעג ,לָאמנייא;

 ןבעגעגקעװַא סע ןֹוא ןרעדעפ ןופ ןשיק ַא טכַארבעג ץרַאה-רעטעב
 טכַארבעג רע טָאה לָאמ טייוצ ַא .החּפשמירעטעברַא רעמיִרָא ןַא
 -ייז ןופ דניז יד רַאפ "ןשַאוװניײר, טלָאװעג ךיז טָאה רע .ערדלָאק ַא

 -רעד טָאה סָאד .ךס ַא ןעוועג ןענעז ןעגנוריסַאּפ עכלעזַא ,ןרעטלע ענ
 -גיק ערעייז ןוא ןרעטלע עכייר יד ןשיוװצ המחלמ א וצ שממ טריפ

 ."רעד
 עכייר ןופ דניק ַא טָאה ,קסיװָאקלָאװ ןיא ,טרָא טייווצ ַא ןיא

 ןרעו וצ ןעמונעגנָא יואר ןייז וצ ידכ ,ןטעברַא ןייג טזומעג ןרעטלע
 : ענליוו ןופ לָאמ סָאד --- ליּפשייב רעטירד ַא ןוא ."דנוב םעניילק ,, ןיא

 -ּפָא טייג "דנוב; רעד זַא ,ןענופעגסיוא ךיא בָאה גָאט ןסיוועג ַא;
 ,ןיהַא קעװַא ןיב ךיא ,ןטרָאג ןשינַאטָאב ןיא עיצַאטסעפינַאמ ַא ןטלַאה
 םוצ ןעק ךיא זַא ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ןועױדַאב ןיימ וצ רעבָא
 יד ןגעק ןענעז "ןעיושזרוב, לייוו ,ןרעהעג טשינ "דנוב םעניילק;
 עכעלגעמרַאפ ןופ דניק ַא ןעוועג ןיב ךיא) "דנוב, ןופ ןסערעטניא
 קעװַא ןיב ךיא ,טרעדורעצ ןצנַאגניא ךימ טָאה גנודלעמ יד ,(ןרעטלע
 ,רעקשיבול לטָאמ ,םענייא ךָאנ וצ ןוא רעכַאמקירַאּפ םעד רעזייל וצ
 -נייא לָאז ךיא זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ךעלדנע ,לגניי-רעטסוש ַא

 -יילקע םוצ ןזָאלוצ ךימ ןַאד ןעמ טעװ ,רעוועג ףיוא לבור יירד ןלָאצ

 ,"דנוב םענ

 (קרָאי-װינ ,1945 רעבמעצעד ,"טייצ רעזנוא; ,ןעזָאר ןעטיינ ר"ד)
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 קסניווד ןיא זַא ,רָאלק זיא תונורכז סעשטיוועלאכימ שינייב ןופ
 זַא ,טסואווַאב זיא'ס ,רעליש יד טרינימָאד "דנוב םעניילק; ןיא ןבָאה
 -נייא ןעוועג "דנוב םעניילק, ןיא ןענעז טעטש ערעדנַא עקינייא ןיא ךיוא
 ,טרעטשעג טשינ טָאה סָאד .,טנגוי-רעליש סעקּפורג רעדָא רעליש עקיצ
 ןשיראטעברַא ריא ןטלַאהניא םוטעמוא טעמכ לָאז עיצַאזינַאגרָא יד זַא
 א ,רעטקַארַאּכ

 ןיא זיא טנגוי-רעליש רעד ןשיווצ "דגוב/ ןופ סולפנייא רעד
 וועיק ,לעמָאה ,קסניווד ,ענליוו ,שזדָאל ,עשרַאװ יװ ,טעטש עקינייא
 ןלעפ עכנַאמ ןיא .קרַאטש ץנַאג ןעוועג רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא
 ,טומ סיורג ןויװעגסױרַא ךיוא רעליש יד ןבָאה

 -ליוו ןופ תוירזכַא רעד ףיוא טריגאער ןבָאה רעליש ױזַא יו
 -ריטסערַא ןסיימש ןסייהעג טָאה רעכלעוו ,לאוו ןָאפ ראטַאנרעבוג רענ
 יָצֹל שריה ןעוועג םרוג רעטעּפש טָאה סָאװ ןוא ,ןטנַארטסנָאמעד עט
 "רָא ןיא טלייצרעד טרעוו ,הילת רעד וצ גנַאג ןייז ןוא סָאש ס'טרעק
 : (1902 ,27 ,רנ "עמיטשי-רעטיײברַא ידט) "דנוב , ןופ ןַאג

 םייב קידנזעװנָא ןעוועג ןיא רעכלעוו) ווָאליאכימ רָאטקָאד ןעוו

 ףעשינכעטישימעכ רעד ןיא ןעמוקעג ויא (ןטנַארטסנַאמעד יד ןסיימש
 רעליש יד ןבָאה ,טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע ואוו ,ענליוװ ןיא לֹוש

 "! ץעילדָאּפ, "!ןוילת; "! סױרַא :ןפורסיוא טימ ןעמונעגפיוא םיא
 לָאטקַאד םעד ןקיטייזַאב ֹוצ טרעדָאפעג ןבָאה רעליש יד .וו .א .א
 ןדנעוװ טשינ ךיז ייז ןלעוו לַאפ ןייק ןיא זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ייז ןוא
 ,םיא וצ

 "עג גנוגעווַאב עשיטסילַאיצַאס עשידיי יד טָאה עשרַאװ ןיא ךיוא
 1904 ןופ 3 .רנ "דנוב רעד, ,טנגוי-לוש רעד ףיוא העּפשה ַא טַאה
 "גריב רעוט ןשידנוב ןטריטסערַא ןופ היול רעד ףיוא זַא ,טלייצרעד
 ,ןטנעדוטס ךס ַא ןעוועג ןענעז ,רָאי םענעי ןופ יַאמ ןט14 םעד ,גייווצ
 יקעװַא ןעמ טָאה רבק ןפיוא ,ןלוש ייר ַא ןופ סנירעליש ןוא רעליש

39 
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 -ַאֹּפ רעבָא ןעגניז ןביױהעגנָא ןוא ץנַארק-ןעמולב ןטיור ַא טגיילעג

 50 ןופ טריטסערַא ןעמ טָאה םלוע-תיב ןפיוא .טרעטשעג טָאה ייציל
 טייק רעד ךרוד ןסירעגכרודַא ךיז ןנָאה רעטעברַא .ןָאזרעּפ 60 זיב

 עקינייא ןוא ןטנַארטסנָאמעד יד טלגניעגמורַא טָאה סָאװ ,ןטנַאיצילָאּפ
 ,ןגָאלשעגּפָא עטריטסערַא יד ןופ

 ןעמ טָאה היול רעטנַאמרעד רעד ףיוא זַא ,ןבעגוצ ָאד ןענעק רימ
 ןטלַאטשעג עטסנעש יד ןופ ענייא ,ןכילרע קירנעה טריטסערַא ךיוא

 היול סגייװצנריב ףיױא טסערַא ןכָאנ זיא ךילרע ."דנוב, ןיא
 ןרָאװעג ןסָאלשעגסיױא זיא ןוא םישדח יירד עמרוט ןיא ןסעזעג
 ,טעטיזרעווינוא ןופ

 -ַאינַאגרָא עשידנוב עלעמרָאפ ַא טריטסיזקע טָאה עשרַאװ ןיא

 ןיירק , ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעמָאנ רעד ,רעליש ןופ עיצ
 -ָאד יד טָאה 1905 ןיא ,"ןטלאטשנא-לושלטימ ןופ טנגוי רעשידנוב ןופ

 רעד ןגעוו עיצולָאזער ַא טכעלטנפערַאפ עיצַאזינַאגרָא-רעליש עקיז
 -ידנגלָאפ ןרָאװעג טקורעגסױרַא ןענעז סע רעכלעוו ןיא ,עגַארפ-לוש
 : ןעגנורעדָאפ עק

 "ןדנַאטש ןוא שזעיגילער ,עלַאנָאיצַאנ יד ןופ גנוטכינרַאפ עלופ ,א
 .ןעגנוצינערגַאב

 ,גנודליב עטסיזמוא עקידנטכילפרַאפ עניימעגלַא .,ב
 יעכריק רעד ןופ לוש יד ןלײטּפָא .ג
 ןופ טיבעג ןפיוא טעטילַאנָאיצַאנ רעדעי ןופ עימָאנָאטױא .ד

 ,ןבעל-רוטלוק

 -שדילַאיצַאס יד רַאפ ףמַאק ןיא זַא ,עיצולָאזער יד טגָאז רעטייוו
 -סילַאיצָאס יד טמענרַאפ טיבעג-לוש ןפיוא ןעגנורעדָאפ עשיטַארקָאמ

 ףמַאק םעד טריפ ןוא עיציזָאּפ-ןסָאלק ערעדנוזַאב א טנגוי עשיט

 רעזַאושזרוב םוש ןייק טימ ךיז קידנקינייארַאפ טשינ ,קידנעטשטסבלעז
 רַאפ עצנַאג סלַא ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב-לוש יד קידנטלַאה רעבָא .עּפורג
 -יגער רעד ןופ טייקיטעט יד טריזינַאגרָאזעד סָאװ ,עלענָאיציזַאּפָא ןַא
 יד ןטלַאהוצרעטנוא טיירג רעטייוו עיצַאזינַאגרָא-רעליש יד זיא ,גנור
 -סילַאיצָאס רעד ןופ עכבַאגפיוא עטנָאנ יד .גנוגעװַאב-לוש עלענָאיציזָאּפָא
 -ַאּפ ןרעפרַאש רעמ ַא גנוגעוַאב-לוש רעד ןבעגוצוצ זיא טנגוי רעשיט
 .רעטקַארַאכ ןשיטיל

 ,עיצולָאזער רעד ןופ ןעעז רימ יוװ ,זיא טנגוי-לוש עשידנוב יד
 טשינ ךיז ךָאד ןֹוא געוו ןשיטסילַאיצָאס םענעגייא ריא ףיוא ןעגנַאגעג
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 ףמַאק ַא ןלוש יד ןיא ףמַאק םענײמעגלַא ןסיורג םעד ןופ טרירַאּפעס

 ,דנַאל עצנַאג סָאד טּפַאכרַאפ ןַאד טָאה סָאװ
 ןופ גנוקריוו יד זיא שודָאל רעטנעצ-רעטעברַא ןסיורג ןיא ךיוא

 טביירש ינסאי:ףלָאװ .א .עקרַאטש ַא ןעוועג רעליש יד ןשיוצ "דנוב ,
 : ?שזרָאל ןיא גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ שטכישעג , ןייז ןיא

 "דנוב , םוצ געוו ַא טכוזעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנעגילעטניא עטשרע יד ,

 רעשזרעגז ןוא רעשזדָאל יד ןופ רעליש יד ןעוועג ןענעז ,שזדָאל ןיא
 ןופ רעדניק זיולב טשינ טעדליבעג , ךיז ןבָאה ייז ןיא ."ןלוש-סלדנאה

 טעטש ענעדישרַאפ ןופ עטקישעגרעהַא ךיוא רָאנ ,ןרעטלע עקיטרָא
 ,"דנַאלסור ןוא עטיל ןיא

 -רַאעג ןיוש ןבָאה עכלעוו ,רעליש יד ןופ עקירעהעגנָא-עילימַאפ,
 זַא ןוא רעליש יד ףיוא העּפשה ַא ןעמוקַאב ןבָאה ,"דנוב , ןיא טעב
 ,ןטלַאטשנַא ןרעל ייווצ ןיא םזילַאיצַאס ןרַאפ געוו ַא טכַאמעג םורַא
 ?"שזדָאל רַאפ םירחוס עטעדליבעג ןטיירגוצ טפרַאדעג ןבָאה סָאװ

 -סלדנַאה רעשזרעגז רעד ןגעוו טלייצרעד רענכייא בוקאי ר"ד 'ח

 :לוש

 ןעמַאזוצ ןבָאה רימ .עּפורג-רעליש ַא ןפַאשעג ךיז טָאה לוש ןיא,
 ןריטוקסיד ןעמונעג ןוא ןגולפסיוא ףיוא טגנערברַאפ ,רעכיב טנעיילעג
 "ונרַאפ עּפורג-רעליש יד ןיוש ךיו טָאה 1903 ןיא  ,"קיטילָאּפ רעביא

 דַאפ ףליה ןפַאש טימ ךיוא רָאנ ,גנודליב-טסבלעז טימ זיולב טשינ ןעמ

 -יש רעד ןיא העפשה עטסקרַאטש יד ,סעיצַאזינַאגרַא ערענָאיצולַאװער

 ."דנוב , רעד טָאהעג טָאה עּפורגירעל
 "טנגוי עשיליוּפ ַא ןפאשעג ךיוא ךיז טָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא,

 ןוא .ל .ּפמ .ק .ד .ס יד הצעּפשה ַא טַאהעג טָאװ'ס ואוו ,עיצַאזינַאגרָא
 ,?טאירַאטעלַארּפ -- .ס .פ ּפ

 :ינסאי-ףלָאװ .א רעביא רעטייו טיג 1904 רָאי ןגעוו
 ןוא "קידלושמוא , שיטילָאּפ ןעוועג ךָאנ ןענעז רעליש יד יוו ױזַא,

 -רַאפ םוש ןייק ןפורעגסיֹורַא טשינ ןבָאה ןעמייה עשיטַאבעלַאב ערעייז
 -מוא רעליש יד ייב ןטלַאהַאב וצ ןרָאװעג טצונעגסיוא סָאד זיא ,טכַאד
 -רַא יד .רעוװעג וליפֲא ןוא ןעלּפמעטש:יײטרַאּפ ,רוטַארעטיל עלַאגעל

 ןרָאװעג זיא ןלוש-סלדנַאה עטנַאמרעד ייווצ יד ןופ רעליש יד ןופ טעב

 זיא'ס .זיירק-ןטנערעפעד ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע .טרעטיירבעגסיוא
 "מיג ןיא טנגוי-ןרעל רעד ןשיווצ ךיוא עיצַאטינַא ןַא ןרָאװעג טריפעג
 עשיטָאטש ַא ןױימרָאפ ןעמונעג ךיז טָאה סע ,ןלוש ערעדנַא ןוא סעיזַאנ
 ,"דנוב , ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עיצאזינַאגרַא-רעליש
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 -ַארגָאטקעה םענעגייא ןַא ןבעגעגסױרַא רעליש יד ןבָאה רעטעּפש,
 רעשזרעגז רעד ןיא עיצַאטיגַא רעד ןופ גנוקריוו יד .ןַאגרָא ןטריפ
 ,שיסור ןופ רערעל רעד זַא ,ןעגנַאגעג טייוו ױזַא זיא לוש-סלדנַאה
 טעברַא רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא זיא ,יקסווָאלעװעס

 ,זיירק ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא ןוא
 -נָאק ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה סעּפורג-לוש עשידנוב רעשזדָאל יד

 סָאװ ,טנגוי רעשיטסילַאיצָאס ןופ דנַאברַאפ רעװעשרַאװ םעד טימ טקַאט
 ,ןורב ןאילוי רבח ןעמוקעג זיא שזדָאל ןייק .ןרימרָאפ ןעמונעג ךיז טָאה
 -רַאפ-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה רעכלעוו
 "נָאק ןיא סעיצַאזינַאגרָא-רעליש עלַא ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא טיירג דנַאב

 ,ןלױּפ-סערג
 -ַאמ דוד ןוא רענכייא בוקאי ןרָאפעג ןענעז רָאפנעמַאזוצ םעד וצ

 יַאװצ םעד ףיוא .רוזַאמ קידנזעװנָא ןעוועג זיא גנוציז ןייא ףיוא ,רוז
 עיצַאזינַאגרָא-רעליש עשילױּפ ַא ןפַאש וצ טנַאלּפעג ןעמ טָאה רָאפנעמ
 ינַאגרָא רעד וצ ןענעז סעּפורג עשידנוב יד ,טברַאפַאב שיסעעּפעפ
 ךיוא זיא שזדָאל ןיא ןזיירק-רעליש יד ףיוא .ןטערטעגוצ טשינ עיצַאז

 -רעסיוא ןַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעסָארג ווַאלסינָארב ןטערטעגסױרַא
 ןָאמָאלַאס ןוא ,טנגוי רעקידנרידוטש רעד ףיוא גנוקריוו עכעלנייוועג

 ןרָאװעג ןסָאשרעד 1905 לירּפַא ןטייווצ םעד זיא רעכלעוו ,ןילָאגרַאמ
 ?עשרַאו ןיא עיצַארטסנַאמעד רעשידנוב רעד ףיוא

 ; טגָאזעג טרעוו וזעיק ןיא "דנוב , ןופ טכירַאב ַא ןיא
 טשינ ךיוא זיא טעטש ענָאיַאר יד ןופ טנגוי עקידנרידוטש יד ,

 "רָא ןרעוו טוטעמוא .גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד דמערפ ןבילבעג
 "נוא טייקיטעט רעייז ןריפ סָאװ ,טנגוי עקידנרידוטש סעפורג טריזינַאג
 יז רַאפ טנעייל ןעמ ,סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ןופ גנוריפנָא רעד רעט

 .(1905 לירּפַא 26 ,"איטסעווזיא אינדעלסָאּפ ,) .וו .ַא .א ןטַארעפער
 רעד טימ ףורפיוא ןַא ןענישרעד לעמָאה ןיא זיא 1904 רַאונַאי ןיא

 ,?ןלושלטימ ןופ רעליש עקיניזטסואוַאב עּפורג, : טפירשרעטנוא
 -כרוד סעיצאזינַאגרָא-רעליש עשידנוב יד ןבָאה טעטש ייד ַא ןיא

 ענייא .סעיצקַא ערענָאיצולָאװער ערעדנַא ןוא ןקיירטש-לוש טריפעג
 לָאּפמאיראמ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סעיצקא עשימרוטש עכלעזַא ןופ
 :(עינרעבוג רעקלַאוואוס)

 עשידנוב יד, טָאה 1906 ראונאי ןט9 ןופ קיירטש ןשיטילַאּפ םוצ
 א טימ ,עיצאמאלקָארּפ א טזָאלעגסיױרא רעליש יד ןופ עיצאזינַאגרָא

 םויזַאנמיג ןיא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה רעליש יד .קיירטש םוצ ףור
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 ןעגנאגעגרעדנַאנַאפ ךיז ייז ןענעז םעדכָאנ .גניטימ ַא טכאמעג ןוא

 קיירטש םעד ןרעטש וצ .רעדיל ערענָאיצולָאװער קידנעגניז ,םייהא

 יַאגרָא טָאה רע שטָאכ ,רָאטקעריד םעד ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה

 טריטסערא ןעמ טָאה גניטימ ןכָאנ ךיילג ."עקיסעמ, הרבח א טריזינ

 ךיוא יװ ,גניטימ ןפיוא טדערעג טָאה רע לייוו ,ןָאסמַארב רעליש ַא
 ןיא ןעמוקעג עלא ןענעז ירפ סנגרָאמוצ .,גניטימ ןופ רעציזרָאפ םעד

 "רעד רעליש יד ךיז ןבָאה עיצקעל רעטשרע רעד ךָאנ .,עיזַאנמיג
 טָאה ןעמ וא ,םעד ןגעװ ןוא םירבח עטריטסערא יד ןגעוו טסואוו

 ןיא ןסירעגניירא דלאווג טימ ךיז ןבָאה יז .רעליש 11 ןסָאלשעגסיױא

 לָאז ןעמ זא ,רָאטקעריד םייב טרעדָאפעג ןבָאה ןוא לָאז ןווָאטקא
 רעד טָאה ,רעפטנע ןַא ןבעג וצ טָאטשנָא .עטריטסערַא יד ןעײרפַאב
 טיירג ןעילפוצ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןקאזָאק טכארבעג רָאטקעריד

 :טגָאזעג ןבָאה רעליש יד רעכא .סעקייהאנ טימ
 טקינײרעגּפָא טשינ טעװ ץַאלּפ רעד ןמז לכ ,ןייג טשינ ןלעװ רימ ,

 ןקַאזָאק יד ןֹופ ןרעוו
 טכַאמרַאפ זיא עיזאנמיג יד ,ןרָאװעג טליפרעד זיא גנורעדַאפ יד

 .""רעליש יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןליפרעד טעװ רָאטקעריד רעד זיב
 -ייֵצ--גָאט רעשידנוב רעד ןיא ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןופ)

 ,(1906 ,רַאורבעפ 9 םעד ,27 'רנ "רעקעוו רעד , ,גנוט

 רעשידנוב ןופ עיצאזינַאגרָא ןא ןעוועג זיא קָאטסילַאיב ןיא ךיוא
 ןיא ןעוועג ךיוא ןענעז סעיצאזינַאגרָא-רעליש עשידנוכ .טנגוי-ןרעל
 ןעמַאנסיױא עסיוועג ץוחַא ,ןדיי ואוו ,בשומה-םוחת ןרעטיוא טעטש
 ןעמ טסיוװרעד ,לשמל ,יוזא .ןעניואוו טרָאטעג טשינ ללכ ךרדב ןבָאה
 רעד ןיא "דנֹוב  ןופ טעברא רעד ןנעוװ ץנעדנַאּפסערָאק א ןופ ךיז

 : (ריביס) קטמָא טָאטש

 ןופ עּפורגױטנעדוטס ַא טעדנירגעג ךיוא ךיז טָאה םעד ץוחַא,

 רָאפ ןעמוק ןעגנולמַאזרַאפ-עיצַאטינגַא ןוא ןזיירק .רעדילגטימ 40--0
 יד ןופ רעליש ןופ לזיירק א טעדנירגעג ךיוא ןכָאה רימ .,רעלוגער
 עכעלטע ךָאנ ןדנירג םייב ךיז ןטלאה'ס ןוא (ןַאמ 15) ןלוש-ןרעל עלעטימ

 ,"ךעלזיירק עכלעזא

 ,"דנוב , ןופ גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןיא ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןופ)
 .(1906 .,רעבמעווָאנ 26 ,205 'רנ "גנוטייצ-סקלָאפ , רעד ןיא

 ןעוועג ייז ןענעז ,ןטסידנוב-ןטנעדוטס ןופ סעיצאזינַאגרָא ךייש סָאװ
 ןיא טרידוטש טָאה טנגוי עשידיי ואו ,טעטש עטיורג עלא טעמכ ןיא
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 -ןרעל ערעכעה ערעדנַא ןוא סמוקינכעטילָאּפ ,ןטעטיזרעווינוא יד
 רעד ןשיװצ "דנוב , ןופ גנוקריו רעסיורג רעד ןגעו ,ןטלַאטשנַא
 :ליּפשיײיב רעקידנגלָאפ ןגָאז תודע לָאז טנגוי רעקידנרידוטש

 ,גרוברעטעט ןיא ,דנאלסור ןופ טָאטש-טּפיױוה רעקיטלַאמעד רעד ןיא
 ןעמ ,טעטיזרעווינוא ןיא ןלַאװ ןעמוקעגרַאפ 1906 טסברעה ןיא ןענעז

 -לֵאװ רעד .,(סעטסָארַאטס) ןטנעדוטס יד ןופ רעייטשרָאפ טלייוועג טָאה
 ללכב .ןטנעדוטס 250 עדעי ףיוא עטסָארַאטס ןייא : ןעוועג זיא סוָאמ
 20 ןעוועג ןענעז ייז ןופ .סעטסָארַאטס 25 טלייוװעגסיוא ןעמ טָאה
 ,סעקיװעשלָאב 8 : סעיצקַארפ יירד ףיוא טלייטעצ ,ןטַארקָאמעד-לָאיצַאס
 "דנוב , ןופ עיצאזינַאגרָא-ײטרַאּפ יד .ןטסידנוג 5 ןוא סעקיוועשנעמ 7
 יד טימ ןעמַאװצ .רעדילגטימ 100 טלייצעג טָאה טעטיזרעווינוא ןיא

 רעבלעז רעד ןיא ןטלַאטשנַא-ןרעל ערעכעה ערעדנַא ןופ םירבח-יײטרַאּפ
 גרוברעטעפ ןיא "דנוב , ןֹופ עיצאזינַאגרָא-ןטנעדוטס יד טָאה טָאטש
 .רעדילגטימ 200 טלייצעג

 .(1906 ,רעבָאטקָא 24 ,177 'רנ "גנוטייצ-סקלָאפ ,)

 אזינַאגרָא-ןטנעדוטס עשידנוב יד ןבָאה טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא
 | ,לָאר עסיורג א טליּפשעג סעיצ

 עשרעדנַא ייר א ןוא שזדָאל ,עשרַאװ ןיא סעּפורג-רעליש יד
 "עג ןיא תעב ,ןעוועג טשינ "דנוב םעניילק, ןופ ןלייט ןענעז רעטרע
 ןעוועג ָאי סעּפורג וליפַא רעדָא רעליש עקיצנייא ןענעז רעטרע עסיוו

 יד ןופ בצמ ןקיטסיײג ןטיול ."דנוב םעניילק, ןופ ןלײט-דנַאטשַאב

 "יש ערעדנוזַאב יד ןענעז טייקפייר רעשיטילָאּפ רעייז ןוא רעדילגטימ
 ןיוש זיא סָאד .הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא ןענַאטשעג ןיוש סעּפורג-רעל
 -יזטסואוַאב רעמ ןופ רָאנ ,רעדניק ןופ גנוגעװַאב ןייק ןעוועג טשינ

 יד טעדליבעג ייז ןבָאה "דנוב םעניילק, ןטימ ןעמַאזוצ ,טנגוי רערעקינ
 רעטנוא עכעלטנגוי ןוא רעדניק ערענָאיצולָאװער ןופ הנחמ עסיורג
 ,"דנובע ןופ ןָאפ רעד

 ,ןלוש עשייזיי-טשינ ןיא טנרעלעג ןבָאה עכלעוו ,רעליש עשידיי יד

 רעשידיי עסַאמ רעסיורג רעד ןופ טנעצָארּפ םעניילק ַא טעדליבעג ןבָאה
 -ידיי עלענָאיצידַארט יד ןיא גנואיצרעד ריא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,טנגוי
 בור רעייז ןיא .הבישי ןוא הרות-דומלת ,רדח -- ןטלאטשנַא-גנודליב עש
 ,טייקשידיי רעזעיגילער רעד טימ ייס ןסירעגרעביא רעליש יד ןבָאה
 ןוא ךעלכַארּפש ךיז ןבָאה ייז .ללכב רוטלוק רעשידיי רעד טימ ייס

 ,טנגוי-סקלָאפ עסַאמ רעסיורג רעד טימ שרעדנַא .טרילימיסַא קיטסייג
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 "עג טשינ ריא ייַּב טָאה טייקשידיי ףעזעיגילער רעד טימ ןסייררעביא
 "אב רעטייוו ןביילב טרעקרַאפ רָאנ ,ןבעל-סקלָאפ ןופ ןפיולטנַא ןסייה

 "ַאזקריוו ןוא ערענרעדַאמ רעמ טימ םיא ןעניד ןוא קלָאפ ןטימ ןטפַָאה
 ,ןעלטימ ערעמ



 טייקיטעט יד ?

 ינַאגרָא יד ןבָאה בַאטשסַאמ-דנַאל ןיא גנוריפנָא עלַארטנעצ ןייק

 -עג זיא לַאפ ןטסעב ןיא .טַאהעג טשינ "דנוב םעניילק, ןופ סעיצַאז

 "עז ךָאד .רעטרע עקידתונכש ןשיװצ טקַאטנָאק רעזיול ַא זיולב ןעוו

 ֹוצ ךעלגניי ןקישּפָארַא ןגעלפ טעטש ערעסערג ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענ

 .ךעלטעטש ערענעלק ןיא "דנוב םעניילק, ןופ סעּפורג ןריזינַאגרָא

 רענדער ַא ןרעװ טקישעגוצ טָאטש רעטייוצ ַא ןופ טגעלפ לָאמַא

 .סעיצַאמַאלקָארּפ לקעּפ ַא רעדָא

 ןעוועג זיא ןעמ יװ ,טעברַא עקיסעמנַאלּפ ןוא עשיטַאמעטסיס ַא

 -טנגוי עלַאמרָאנ ןיא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ןעז וצ טניואוועג

 "יילק, ןיא ,ןעמַאנסױא עטלייצעג ץוחַא ,ןעמ טָאה ,סעיצַאזינַאגרָא

 -ןריפנָא עקיטיונ יד ןעוועג ןענעז'ס טשינ .טריפעג טשינ "דנוב םענ

 "מערוטש רעד ןיא רעדניק יד ןופ טימעג רעד טשינ ,ןטפערק עקיד

 גנורעלקפיוא רעקיאור רַאפ קיאעפ-םענפיוא ןעוועג זיא טייצ רעקיד

 .גנודליב ןוא

 -ַארטסנָאמעד-ןסַאג ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה "ןטסידנובניילק, יד

 ענעגייא טנדרָאעגנייא ןיילַא ןבָאה רעדָא ענעסקַאװרעד יד ןופ סעיצ

 -רַאפ ןריפנרוד ,סעיצאמאלקָארּפ ןלייט ןגעלפ ייז ;סעיצַארטסנַאמעד

 "רַא יד ןלעטשּפָא ןקיירטש תעב ןפלעה ,"דנוב, ןרַאפ ןטעברַא ענעדיש

 ,תוריד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ןטלַאהּפָא ,ןלוש יד ןיא םידומיל יד רעדָא טעב

 ַא סעּפע ןוטּפָא ,דלַאװ ןיא רעדָא טָאטש ןיא למיה ןעיירפ ןרעטנוא

 -"עברַא רעד ןופ רענגעק עקיליווזייב ןגעק טעברַא ?לקיטש עקסטַאוכ

 יָאּפ יד ןריּפשוצסױא ןצונַאב ייז טגעלפ ןעמ .וװ .א .א גנוגעוװַאב-רעט

 לָאמלייט .סעיצַארטסנַאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא תעב ייציל

 ןבַאגפיוא עכעלרעפעג רעייז טױרטרַאפנָא הרבח רעניילק רעד ןעמ טָאה

 -ַאב וצ ןבעגעג ךעלגניי יד ןעמ טָאה ןלַאפ עכנַאמ ןיא ;ןתוחילש ןוא

 .רעוועג ןטלַאה

 ןסײררעטנוױַא ןופ טַאהעג הרבח עניילק יד טָאה האנה ערעדנוזַאב ַא
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 -עדישרַאפ ףיוא ןעשעג טגעלפ סָאד ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ ןעזנָא םעד
 "עמ ךיוא יו ,תועדומ עלעיציפָא ןסײרּפָארַא ךרוד לָאמלייט ,םינפוא ענ
 ןיֹוח ןדעי ףיוא ,(םיבוט-םוי-הכולמ עלעיציפָא) "סעקוואולאנג; תעב רענ
 ךיוא ןטנוװָא יד ןיא ןוא ,ןָאפ עשיסור יד ןעגנעה טזומעג גָאט ַאזַא ןיא טָאה
 יד ןיא טגעלפ "דנוב רעניילק , רעד .ןרילָאק ענעדישרַאפ ןופ ךעלּפמעל
 ןוא ןסַאג יד רעכיא ןזָאלטיורַא ךיז געטרעייפ עלעיציפָא יד ןופ ןטנווא
 -גענערב יד ןקַאהעצ ןופ הכאלמ יד ןָאט טפַאשביל רערעדנוזַאב ַא טימ
 עקיטכיל-ךעליירפ יד ןענעז טונימ רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא .ךעלּפמעל עקיד

 בוט-םוי רעד ןוא ,שינרעטסניפ ןיא ןרָאװעג ןעקנוזעגנייא קירוצ ןסַאג
 טרעטשרַאפ זיא גנוניורק רעדָא גָאט-סטרובשג סרעזייק םעד בילוצ
 ,ןרָאװעג

 -ונרַאפ ךס ַא ךיוא ךיז "דנוב רעניילק , רעד טָאה טעטש ייד ַא ןיא
 -נעדעג ףרָאד ןעמ .ךעלגניינרעל תבוטל סעיצקַא עשימָאנָאקע טימ ןעמ
 ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ ןייק טלָאמעד ןענעז רעטרע ךס ַא ןיא זַא ,ןעק
 רעד .טירט עטשרע שרעייז טלעטשעג ןבָאה רעדָא ןעוועג טשינ 3
 ןלַאפ עכלעזַא ןיא טנגי-רעטעברַא רעד רַאפ טָאה "דנוב רעניילק;
 "עצונסיוא ןוא עטכעלש ןגטק ןָאגרָא-ץוש א ןופ לֵאֹר יד טליּפשעג ךיוא

 ,םיתב-ילעב עשיר
 ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ ןעוועג ןיוש ןענעז'ס ןעוו ,רעטעּפש

 יד ראפ ןעמעלכָארּפ שיינ ןענַאטשטנא ןענעז ,ןכַאפ ענעדישראפ ןיא
 -ינַאגרָא ערעטלע יד ןבָאה ןלַאפ לייט ןיא .רעטעברַא-רעדניק עשידיי
 .ךעלרעדירב ערעכאווש ערעייז ראפ ןעמונעגנַא ךיז רעטעברא עטריז
 ןבָאה רעטעברא יד -- ךיוא ןלַאפ עטרעקראפ ןעוועג רעבָא ןענעז סע
 טשינ ייז ,ןלָאפ עסיויעג ןיא ,רעדָא עכעלטנגוי יד טלדנַאהַאב טכעלש

 -ברעל ןזָאלוצוצ טשינ ןסולשַאב .,טעברַא רעד וצ ןזָאלוצ טלָאװעג
 רלנליוו יד ,ןָאיַאר רעקָאטסילאיב ןופ רעבראג יד טאהעג ןבשה ךעלגניי
 ,טפמעקאב סָאד טָאה "דנוב, רעד .ערעדנא ןוא רעקורד

 ןגעו ןבירשעג טָאה ןָאיַאר רעקָאטסילאיב ןיא "דנוב, ןוֿפ רעוט ַא

 { 1906 רעבָאטקָא 25 ,178 'רנ "גנוטייצ-סקלָאפ , רעד ןיא םעד

 ,ןיול רעד ןלאפ טעװ ןופרעד זא ,ארומ ןבָאה עכלעוו ,רעברַאג יד,
 סע) .ןעגנוצענערגַאב ןכַאמ ןוא ךעלגניינרעל ןייק ןזָאלרעד טשינ ןליוו

 קידנעייטש ,ןייאראפ (רעבראג) רעד .(שטָאלסיװס ןגעו ךיז טדער
 ןגעק טפמעקעג טָאה ,ּפיצנירּפ ןשיטארקַאמעד-לאיצַאס ןפיוא טסעכ
 ,"טעברַא רעד וצ וצ ןעמעלַא טזָאל ןוא ןעגנוצענערגַאב עלַא

 .ץזָאלטעברא יד ייב טייקנדירפוצמוא ןא ןפורעגסיורא טָאה סָאד
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 ןבָאה --- "ןּפיצנירּפ טימ טשינ זנוא טזייּפש ןוא טיורב זנוא טיג,
 ,טהנעטעג ענעדירפוצמוא יד

 ןעלקיטרא עקינייא ןענישרעד ןענעז עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא
 ,ךעלגניינרעל ןזָאלוצ סָאד ןצענערדגַאב ןגעק

 רעטשרעב עשידיי ןופ ןייאראפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעלארטנעצ רעד
 גנוריפנָא רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,רעכאמלטשרעב ןוא
 1906 טסבױעה ןיא רעפנעמַאזוצ-גנודנירג ןייז ףיוא טָאה ,"דנוב , ןופ
 : סולשַאב ןקידנגלָאפ טעמרַא-טנגוי רעד ןגעוו ןעמונעגנָא

 ײטרַאּפ-רעטעברא רעשיטארקָאמעד-לאיצַאס רעד טימ ןעמַאזוצ ,
 יד ןרעוו ןטָאברַאפ ךעלצעזעג לָאז סע זא ,רָאפנעמַאזוצ דעד טרעדָאפ
 וצ טייקטיירג ןייז סיוא טקירד ןוא רָאי 16 זיב רעדניק ןופ טעברַא
 ןמז לכ .גנורעדָאפ רעקיזָאד רעד ןופ גנוכעלקריוורַאפ רעד ראפ זפמעק
 -וצ רעד טנעקרענָא ,ןבעל ןיא טריפעגכרוד טשינ זיא גנורעדָאפ יד
 -14 רעד ןעניד ףרַאד עפוטשיגנאגרעביא ןַא רַאפ .זַא ,רָאפנעמַאז

 -עגוצ טשינ ראט דניק ןייק ןכלעוו ןופ רעקירעדינ ,רעטלע רעקירָאי
 ."טעברא רעד וצ ןרעוו טזָאל

 -עברא ערעטלע ןופ גנואיצַאב יז ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא ןענעז סע

 תודע טגָאז םעד ןגעוו .,עזעילַאדנַאקס א ןעוועג זיא עכעלטנגוי וצ רעט

 12 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,רעּפעטשנשַאמַאק ןופ גנולמַאזרַאפ ַא

 -ףַאפ יד ןפורעג טָאה גנולמַאזרַאפ יד .ענליוו ןיא 1907 טסוגיױא

 ,רעטעברא"רעדעל ןוא -לעפ ןופ ןייאראפ ןלענָאיסעפָארּפ ןופ גנוטלַאוװ

 קעטָאילביב א ןדנירג ןגעוו ,ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענעז ןגָארפ ייווצ

 -ָאילביב רעד ןגעוו .ךעלגניינרעל יד וצ גנואיצאב יד ןרעסעברַאפ ןוא

 -ַארּפ 5 טימ רעטעברא יד ןרעייטשאב וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא קעט

 -ַאב טרעװ עגארפ רעטייוצ רעד ןגעו .תוריכש ךָאו א ןופ טנעצ

 ;1907 טסוגיוא 20 םעד ,422 'רנ "גנוטייצ-סקלָאפ , רעד ןיא טעטכיר

 עגארפ יד ןרָאװעג טכַארטַאב ךיוא זיא גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא,

 ןסיורג םוצ .,ךעלגניינרעל יד וצ רעטעברא יד ןופ גנואיצַאב רעד ןגעוו

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז טייצ עטצעל יד זא ,סיורא ךיז טזייוו ןרעױדַאב

 ןגעלפ ךעלגניינרעל יד :סענעצס עכעלרעדיוש טושּפ טרּפ םעד ןיא

 זיא יז ןגָאלש יוװ יוזא ,עטקיטולבעצ טַאטשקרעװ ןופ ןײגקעװַא טּפָא

 םעד ןגעװ טָאה גנולמַאזרַאפ יד .ךַאז עכעלנייוועג ץנַאג ַא ןרָאװעג

 -רַאפ גנולמַאזרַאפ יד : ןעניז ןקידנגלַאפ ןיא עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא
 ךעלגניינרעל יד וצ רעסעב ךיז ןעיצַאב וצ רעדילגטימ יד טעטכילפ
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 "רעד טשינ רעמ ןעק גנוריפפיוא עקיטציאיזיב יד סָאד ריהזמ זיא ןוא
 ."ןרעוו טזָאל

 יד ןעו ,ןלַאפ עטױרעקרַאפ ךס א ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,ןענעז סע
 עדייב ןוא רעטעברא-רעדניק יד ןפלָאהעג ןבָאה רעטעברא ערעטלע

 :ןליּפשיײיב 2 .הנחמ ערַאדילָאס ַא טעדליבעג ןבָאה ןעמַאזוצ

 ראפ ןטַאטשקרעװ 25 ןיא קיירטש א ןעמוקעגרָאפ זיא ענווָאר ןיא
 -סטעברא םעד ןרענעלקראפ ,טנעצַארּפ 25 ףיֹוא תוריכש יד ןרעכעה
 ,וו"אא גָאט

 עטסערג יד ןזיוועגסיורא ןבָאה ,טלַא זיב גניי ןופ רעטעברא יד,
 "עג קיירטש ןתעב ןענעז עכלעוו ,ךעלגניינרעל יד ,טעטירַאדילַאס
 *,ךיז וצ ןעמונעגוצ רעטעברא יד ןבָאה ,טיורכ ןָא ןבילכ

 ,(1906 ,רעבָאטקָא 2 ,163 'רנ "גנוטייצ-סקלָאפ;)

 ףעלענַאיסעּפָארּפ רעד טָאה (עינרעבוג רעוועיק) ווָאקליסַאװ ןיא
 .ךעלגניינרעל יד ייב קיירטש א טריפעג רעטעברא-רעבליז ןופ ןייארַאפ
 םעד ןוא לבור 15 רָאי ןטשרע םעד ןלָאצ ןעוועג ןענעז ןעגנורעדָאפ יד

 רעד ךרוד ןרעוו טלָאצאב לָאז טלעג סָאד .לכור 25 רָאי ןטייווצ
 ,גנַאל םישדח ןגיוצעג ךיז טָאה קיירטש רעד .עיצאזינַאגרָא

 טרָא טמיטשַאב ַא טַאהעג "דנוב רעניילק , רעד טָאה טעטש ליפ ןיא
 זיא ,לשמל ,עשרָאװ ןיא ,עשזריב ןייז ןעוועג זיא'ס ואוו ,סַאג רעד ףיוא
 ןיא .יקװַאטס קע עקישזד ףיוא ןעוועג "דנוב םעניילק ,, ןופ עשזריב יד
 -נובניילק, ןופ עיצַאזינַאגרָא עקרַאטש ַא ןעוועג זיא'ס ואוו ,ץעלדעש
 ןיא .לטרעג א ןיא סָאג רעװעשרַאװ ףיוא ןעוועג עשזריב יד זיא ,"ןטסיד
 ,סָאג עקסרָאטאנרעבוג ףיוא ןעוועג עשזריב יד זיא קסנימ

 ןופ עיצַאזינַאגרָא עטשרע יד זַא ,טנָאמרעד רעירפ ןיוש ןבָאה רימ
 ,י ןבלעז םעד טיול ,לעמָאה ןיא ןענַאטשטנַא ןבָאה לָאז "דנוב םעניילק,
 רענייללק, רעד טָאה ,לכיב ןטנַאמרעד-רעירפ ןייז ןיא ווָאקינרעיּפַאּפ
 טימ ךעלזיירק 13 טלייצעג 1908 ביױהנָא לעמָאה טָאטש רעד ןיא "דנוב

 ןופ רענייא לעמָאה ןגעוו טגָאז סע סָאװ ,ןרעה רימָאל ,רעדילגטימ 0
 : ןיוועל לקנעי ,"ןטסידנובניילק,, עקיטרָאד יד

 "פירעגמוא ןגעלפ סָאװ ,סעיצאמאלקָארּפ יד ןבָאה ןטָאי זנוא ףיוא;
 -עגנָא רעדָא ,ריט ןופ טלַאּפש ַא ןיא ךיז ןזײװַאב לָאמַאטימ טייחרעט
 רימ ,קורדנייא ןקיטלַאװעג ַא טכַאמעג ,ףיוה-לוש ןופ ןקרַאּפ ןפיוא טבעלק

 "גייא .ןוייורעד סנױזַא ןענעק עכלעוו ,עסיורג יד ןעוועג אנקמ ןבָאה
 ,רעוו-יבַא טשינ ךיוא ןענעז רימ זַא ,רימ ןסילשַאב לָאמעלַא רַאפ לָאמ
 טיג רע יו ,םעדכָאנ ,"סעיצַאמאלקָארּפ ןבעגסױרַא ןיילַא ןענעק רימ זַא
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 : רעטייוו רע טלייצרעד ,ףָארגָאטקעה ַא טקַאּפעג ןבָאה ייז ױזַא יו רעביא
 . "ָארּפ ענע:קיא ,טייקיניילק ַא .טנפעעג זנוא רַאפ ךיז טָאה טלעוו עיינ ַא;
 עטקורדעג עתמא טימ ןבירשעג ,ןסעזעג טכענ עצנַאג !סעיצַאמַאלק
 -סיוא םענייש ןקירעהעג ַא ןבָאה ןלָאז סעיצַאמַאלקָארּפ יד זַא ,תויתוא
 ברע יו ,ןקַאבעג סָאד ייז רימ ןבָאה ,ךַא .קורד רעתמא ןַא ןופ יוװ ,ןעז
 ןבָאה ,סעיצַאמַאלקָארּפ ענעגייא טָאהעג ןיוש ןבָאה רימ ןעוו ! הצמ חסּפ
 "רעבירַא ןוא ןטײרּפשרַאפ ןופ טסנוק רעזנוא ןזייוװַאב טפרַאדעג רימ
 -ַאּפ יד ןיא .ןזיװַאב עקַאט סע ןבָאה רימ .עסיורג יד םעד ןיא ןגייטש
 טימ טבעלקעגנָא טײל-ײיצילַאּפ עטסערג יד ייב ,אפוג ןעלקריצ-ייציל
 -ּפָארַא ןייז לָאז טכייל ױזַא טשינ זַא ,ריט רעד ףיוא יילק ןשרעלָאטס
 " ! ןּלַאפעגכרוד טשינ לָאמ קיצנייא ןייק ןוא .ןעמענוצ

 ױזַא יו ,ןעלטימ ךָאנ ןענופעג רימ ןבָאה ,ךעלטעלב טימ ןביוהעגנָאפ
 -- ןעוועג זיא ןעלטימ עכלעזא ןופ ענייא ,ײצילָאּפ רעד טימ ןפמעק וצ
 ןבָאה ןרעװלָאװער עתמא ןייק .יירעסיש ַא ןביוהנָא טיוה רעלעה רעד ןופ
 טגעלפ סָאװ ,רעוועג ַאזַא טכַארטעגוצ ןבָאה רימ רָאנ ,טַאהעג טשינ רימ
 עטצַארקעגּפָארַא ,לבעווש לכעל ןיא ןּפָאטשנָא ,לסילש ַא ןעמענ :ןסיש
 ַא טימ זיא רעכלעוו ,קָאװשט ַא ןקעטשניײרַא ןיהַא ,ךעלעבעווש ןופ
 ַא רימ ןגעלפ ןעלסילש עכלעזַא טימ ,לסילש ןטימ ןדנוברַאפ לקירטש
 םורַא ךיז ןלעטשסיוא ,ײצילָאּפ רעד ןבענ טייוו טשינ קעוַא 20 ןַאמ
 ַא ךיז ײצילַאּפ טגעלפ .ןסישסיוא ןכייצ ןקירעהעג ַא טיול ןוא ןקרַאּפ ַא
 -ייװצ ַא ןיא טייוו ןעוועג ןיוש רימ ןענעז ,ןכוז טרָא םענעי וצ ןבעג זָאל
 ןוא ןשימָאנָאקע ןיא לײטנָא רעזנוא, ."ץנוק רעבלעז רעד טימ סַאג רעט
 רימ ןבָאה םוטעמוא .טָאטש ןיא ןליפ טזָאלעג ךיז טָאה ףמַאק ןשיטילָאּפ
 ,("ןרָאי ענעי ןופ ,) ."ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז

 "ידנוב רעטמירַאב רעד ךָאנ טלייצרעד טָאטש רעבלעז רעד ןגעוו
 : קאווטיל .א רעוט רעש

 טלדנַאװרַאפ טָאה'מ ואוו ,טָאטש עטשרע יד ןעוועג זיא לעמָאה;
 ךיז טָאה רע .עיצוטיטסניא-גנורעלקפיוא ןַא ןיא "דנוב םעניילק, םעד
 טימ ךעלזיירק טריזינַאגרָא טָאה ןוא "ןייארַאפ-גנודליבא ןפורעג עקַאט

 ןיא ןענַאטשעג זיא "ןייאראפ-גנודליב ,/ רעד ,סעיצקעל עשיטַאמעטסיס

 ןוא עיצַאינַאגרָא רעקיטרָא רעזנוא טימ גנודניברַאפ רעקידנעטש ַא
 -שז ?ןייארַאפ-גנודליב , רעלמָאה ןופ , ."ןרָאטקעל ןבעגעג םיא טָאה יז
 רענייא ."דנוב; ןרעטלע ןרַאפ רעוט עטוג עכעלטע ןעמוקעגסױרַא ןענ
 ןרָאי ערעווש יד ןיא זיא רעכלעוו ,רעלָאטס ַא ,ןיוועל לקנעי זיא ייז ןופ
 ןיא "דנוב, ןופ רָאטַאזינַאגרָא ןוא רָאטַאטיגַא ןַא ןעוועג 1917--+-+2
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 רעד ףיוא 1918 ץרעמ ןיא; ."רעטרע ערעדנַא ןוא וועיק ,קסנימ ,עשרַאװ

 "נעצ ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא רע זיא "דנוב; ןופ ץנערעפנָאק רעט1

 יד ךיוא סױרַא זיא "ןייארַאפ-גנודליב; רעלמָאה ןופ, ,"טעטימָאק-לַארט

 יד ןיא "דנוב, ןופ עקרעוט עטסואווַאב ַא ,ןיקיטירּפ הניד ןירעדיינש

 "סקלָאפ ענייש ַא ,עניַארקוא ןוא דנַאלסור-סייװ ןיא 1919--1912 ןרָאי

 ."ןירענדער

 ,ןבעגוצ טנעקעג ךָאנ ןעמ טלָאװ ,טלייצרעד קַאװטיל סָאװ ,םעד וצ

 "סױרַא "דנוב םעניילק, ןופ ןענעז רעטרע ערעדנַא ייר ַא ןיא ךיוא זַא

 הנוק קרַאטש וליפא ךיז ןבָאה עכנַאמ .רעוט-רעטיזברַא עקיטכיוו ןעמוקעג

 "ָארטסָא ןיא ןריובעג .ןייטשדלָאג השמ זיא ייז ןופ רענייא .ןעוועג םש

 טָאה ,ןרעטלע עשידיי עמירָא ןופ דניק ַא ,עינרעבוג רענילָאװ ,עלָאּפ

 םעניילק, ןיא טקילײטַאב ךיז 1908 ןיא לגניי רעקירָאי-14 סלַא רע

 "ידנוב רעד ןופ קעװַא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא רעבָא זיא רע ."דנוב

 רעד ןיא ,רעניַארקוא יד ןשיווצ קיטעט טייצ ַא ןעוועג ,גנוגעװַאב רעש

 רעדיינש סלַא עקירעמַא ןיא טעברַאעג טָאה ,"אקליּפס; עיצַאזינַאגרָא

 דָאװ .וװ ןעמָאנ ןרעטנוא קיװעשלָאב סלַא ןעמואװשעגסיורַא ףוסל ןוא

 "עג רע זיא 1917 ןיא שינערעקרעביא-רעכָאטקָא רעד תעב .יקטרַאדָאל

 "נינעל) רעדַארגָארטעּפ יד ןשיװצ רעוט עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןעוו

 זיא ,רָארעט ןשיטסיװעשלָאב ןרַאפ טקַא-המקנ סלַא .רעטעברַא (רעדָארג

 זיא ,1918 ,ינוי ןט20 םעד .טַאטנעטַא ןַא ןרָאװעג טריפעגסיוא םיא ףיוא

 "פיוא זיא טאטנעטַא ןופ טרָא ןפיוא .רעסע ןַא ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד רע

 ןטבילַאב םעד, :טפירשפיוא רעד טימ לאמקנעד ַא ןרָאװעג טלעטשעג

 ."רעטעברַא רעדַארגָארטעּפ יד ןופ רעריפ

 : ןטקַאפ עטנַאסערעטניא עקידנגלָאפ רעביא ךָאנ טיג קאווטיל .א

 ןיא ןעמונעג לייטנָא ךיוא "דנוב רעניילק, רעד טָאה ענליוו ןיא

 טעמכ טגעלפ טכַאמ יד .עמוד סניגילוב ןגעק עינַאּפמַאק-טָאקיָאב רעד

 רדס םעד ןגעוו ןעגנודלעמ עסיורג ןסַאג יד ףיוא ןבעלקסיוא גָאט עלַא

 ןעגנודלעמ עקיזָאד יד טגעלפ "דנוב רעניילק, רעד ןוא ןלַאװ יד ןופ

 ,טייהרעליטש ןוט רעדניק יד סָאד ןגעלפ בור יּפ לע .ןסײרּפָארַא רדטכ !

 ןסײרּפָארַא ןכָאנ זַא ,ןפָארטעג טָאה לָאמנייא רָאנ .קידנעבנגרעטנוא ךיז

 טימ ןוא םענייאניא ןבילקעגפיונוצ עניילק יד ךיז ןבָאה ןעגנודלעמ יד

 יז ןבָאה -- " !ַארוה !גנישרעהטסבלעז רעד טימ רעדינ, : תולוק

 רעבָא ,ןקַאזָאק ןפָאלעגנָא ןענעז דלַאב .ןסָאג יד רעביא ןפיול טזָאלעג ךיז

 טניוו ַא ךָאנ ךיז גָאי ייג .ןרָאװעג םלענ עגר רעד ןיא ןענעז רעדניק יד

 ."דלעפ ןיא
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 ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא "דנוב םעניילק, םעד זיא ףמַאק ןרעווש ַא
 ןבָאה סעטַאט יד זַא ,ןפָארטעג טָאה סע .ָאקרטעיּפ ןיא סעטַאט יד טימ
 יד ייב ןגױצעגּפָארַא ןוא טנעלָאשט ןכָאנ תבש , טדערעגפיונוצ ךיז
 יד ןענעז .גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ןייג ןענָאק טשינ ןלָאז יז ,ךיש יד רעדניק
 -ארטסנַאמעד ַא טכַאמעג ןבָאה ןוא ךיש ןָא סַאג רעד ףיוא סױרַא רעדניק
 ןוא רַאורבעפ ,"רעקעוו-טנגוי; ,קאווטיל .א) .,"עסיוורָאב ןופ עיצ
 .(עשרַאװ ,1926 ץרעמ

 זנוא טיג תועדומ-לאוו עלעיציפָא יד ןסײרּפָארַא ןופ טקַאפ ןגעוו
 : יקסניליג .ש גָאגַאדעּפ רעטנַאקַאב רעד רעביא ךָאנ

 -מָארַא ןטימ תוכייש ןיא "דנוב םעניילק, ןופ סעיצַארטסנָאמעד יד
 -רעביא לָאמ ךס ַא ךיז ןבָאה ןלַאװ יד ןגעוו ןעגנוכַאמטנַאקַאב יד ןסייר
 עקיטייז יד ןיא ןעלמַאזרַאפ ךעלנייוועג ךיז ןגעלפ טכַאנרַאפ .טרזחעג
 -טפיוה יד ןיא ןרישרַאמסױרַא ךָאנרעד ןוא רעדניק רעטרעדנוה ךעלסעג
 ןגעלפ ןקַאזָאק יד ,דרעפ ףיוא ןקַאזָאק ןזיײװַאב ךיז ןגעלפ דלַאב ,ןסַאג
 טעּפש זיב ןהעש עגנַאל ןטנַארטסנָאמעד עניילק יד טימ ןגָאימורַא ךיז
 ,טכַאנייב

 רָאפ ַא "דנוב רעניילק, רעד טָאה ,יקסניליג .ש ןופ דייר יד טיול
 ןיא 1008 רעבָאטקָא ןיא טסעפינַאמ סרַאצ ןופ ןעניישרעד ןכָאנ געט
 -ליוװ ןיא סָאג ענלאוואז ףיוא עדַאקירַאב עסיורג ַא טיובעגפיוא גָאט ןטימ
 עדַאקירַאב יד .ןירַא טָאטש ןיא ןַאב ןופ געוו םעד טמױצעגּפָא ןוא ענ
 ןוא טיירדעגרעביא ןבָאה ייז סָאװ ,ןעײװמַארט ןופ ןרָאװעג טכַאמעג זיא
 ,לבעמ ןוא ןלאירעטַאמ-יוב ענעדישרַאפ ןופ

 טָאטש-קירבַאפ רעד ןיא "דנוב םעניילק, ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו
 יד טקורדעגּפָא ןעוועג (1957 רָאי) "רעקעוו רעשילַאק; ןיא זיא שילַאק
 : סעיצַאמרָאפניא עקידרעטייוו

 רעטעברַא ערעטלע יד טריפעג ןבָאה'ס ןכלעוו ,ףמַאק םעד ןיא;
 "ןטאי, יד ןעמונעג לײטנָא ןקרַאטש ַא ןבָאה 1908---1904 ןרָאי יד ןיא
 . "צז "דנוב םעניילק; ןופ ךעלדיימ ןוא ךעלגניי יד ."דנוב םעניילק; ןופ
 ןוא ןקַאב עקידעמַאלּפ טימ .עטסקידוועריר יד ,עטשרע יד ןעוועג ןענ
 ןוטעגכַָאנ ,טשרָאפעג ,טרעטשינעג ייז ןבָאה ןגיוא יד ןיא ךעלרעייפ
 ,ַא ,טפַאשנדייל ןוא ןערב רעמ ךָאנ טימ לָאמלייט ןוא עסיורג יד יו ,ץלַא
 טוג ױזַא טנָאקעג ךָאנ טָאה רעוו .ןזָאלרַאפ טנָאקעג ייז ףיוא ךיז טָאה ןעמ
 ייב ללכב ןכַאמ ןוא טנַאנ זיא רַאפעג יד זַא ,לַאנגיס ַא ןבעג ,ןריּפשסױא
 ? "ןטאי; עניילק יד יו ,למוט ןסיורג ַא עיצַאטסעּפינַאמ רעדעי
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 גנולמַאזרַאֿפ רעוויטַאריּפסנַאק ַא ןגעוו טלייצרעד טרעוו רעטייוו
 : ןסָאלשַאב טָאה גנולמַאזרַאפ יד טָא ,טָאטש רעד רעטניה

 ןלָאצ וצ ךיז ןטכילפרַאפ "דנוב םעניילק, ןופ רעדילגטימ יד 1,

 ; ךָאװ ַא סעקיּפָאק 3 ?עסַאק רעשיטילָאּפ , רעד ןיא
 רעד ןופ ןסולשַאב יד רעטנוא ךיז טפרַאװ "דנוב רעניילק, רעד ,2

 ,,"דגבובע יײטרַאּפ

 ,ןעגנורעדָאפ עשיטילָאּפ עבלעז יד רַאפ ןפמעק וצ העובש ַא רעטנוא
 "אב וצ גנוזָאל יד טקורעגסױרַא ךיוא טרעוו ,"דנוב, רעסיורג רעד טָאװ
 ןעמ) לוש יד ןכוזַאב ךָאנ ןפרַאד סָאװ ,רעדניק ןקירכַאפ יד ןופ ןעיירפ
 -יירעקיטש יד ןיא ןבָאה ןטייצ עקיטלָאמעד יד ןיא זַא ,ןקנעדעג ףרַאד
 -טימ בור רעד  ,(רָאי 8 ןוא 7 ןופ רעדניק טעברַאעג שילַאק ןוֿפ ןקירבַאפ
 ,ךעלגניינרעל ןופ ןענַאטשַאב זיא שילַאק ןיא "דנוב םעניילק, ןופ רעדילג
 ַא ךָאנ .ןקירבַאפ-יײרעקיטש יד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז עכלעוו
 -עגסױרַא יד ןבעגעגכַאנ ןטנַאקירכַאפ יד ןבָאה ףמַאק םענעסיברַאפ
 -ירפ טָאה גנולמַאזרַאפ עוויטַאריּפטנָאק יד סָאװ ,ןעגנורעדַאטפ עטלעטש
 -ייא רעייז ףיוא ןעלמַאז ךיז ןגעלפ ?"ןטסידנובניילק, יד ,ןטָאלשַאב רע
 ,קרַאמ ןטלַא ןפיוא עשזריב רענעג

 -ַאֹו ןעטיינ ר"ד טלייצרעד קצָאלַאּפ ןיא "דנוב םעניילק; ןגעוו
 ; (1943 ,12 .רנ ,"טייצ רעזנוא ,,) יָאניליא ,דליפגנירּפס ןֹופ ןעז

 ןיא ךעלגניי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ןופ ןענַאטשַאב זיא עפווג ידע
 עּפורג רעקצָאלַאּפ רעזנוא ןיא רָאטַאטיגַא רעד ,רָאי 15 זיב 12 ןופ רעטלע

 סעילע םהרבא, ןפורעג טָאה'מ ןעמעוו ,לגניי קירָאי-12 א ןעוועג זיא
 ,טייקטסיירד ייס ןוא ןטייקיאעפ ייט ןויװעגסױרַא טָאה רע ."רעדורכ
 ..."?ױזַא ךיוא טוט עילע םחרבא זַא ,ןעמירַאב דימת ךיז טגעלפ רע

 רעד ןיא רעגעדט-ןָאפ רעד סלַא טמירַאב ןעוועג זיא עילע םהרבא,
 -ייטרַאפ טוג ךיז טָאה רע .רַאונַאי 9 ןופ עיצַארטסנָאמעד רעקצָאלָאּפ
 ןיא ןסעזעגּפָא ןוא טריטסערַא ןעוועג זיא רע .,ײצילָאּפ רעד ןגעק טקיד
 ,ןטַאנָאמ עקינייא קסניווד ןבענ עמרוט רעינורטס

 ןוא ךעלגניי-רעטעברַא ןופ ןענַאטשַאב זיא "דנוב רעניילק, עּפורג יד
 טָאטשרָאפ רעד ןופ טמַאטשעג טָאה ךעלגניי לֶאצ עטסערג יד .רעליש
 .עניווד ךייט םעד רעביא "קאכאק;

 זיא ("רעקאבאק עקשָאי ,) "רעלָאטס רעד עקשָאי; --- ייז ןופ רענייא
 ,1905 רעכָאטקָא ןט17 םעד ךָאנ םָארגָאּפ ןתעב ןרָאװעג ןסָאשרעד
 ליפ ןוא ןעגנוזעג ןייש טָאה רע .ןעמעלַא ייב טבילַאב ןעוועג זיא רע
 רימ סָאװ ,ןכַאז ליפ קיגייונסיוא ףיוא ןעקנעדעג טגעלפ רע ,טנעיילעג
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 -עפער ןטלַאה ןלעװ רָאנ טגעלפ רע ןוא ךעלכיב יד ןיא ןענעייל ןגעלפ
 ,"ןטַאר

 -מַאזרַאפ ַא ןגעוו ןסיוו טזָאלעג רימ ןעמ טָאה 1909 ילוי עדנע,
 ןבָאה ןסַאג ענעדישרַאפ ךרוד .לוש רעשטיווַאבויל רעיינ רעד ןיא גנול
 .ךעלגניי 40 רעביא ןופ לָאצ ַא ןיא ןבילקעגנעמַאזוצ טרָאד ךיז רימ
 ףיורַא זיא רעטנַאקַאבמוא ןַא סעּפע .ןטכױולַאב ןעוועג טשינ זיא לוש יד

 רעד סָאװ ,לָאר רעד ןגעוו טדערעג טָאה רע ןוא רעמעלַאב םעד ףיוא
 ןופ גנוגעוװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןליּפש ןעק "דנוב רעניילק,
 רעכעלדנעטשרַאפ ןוא רעכַאפנייא ןַא ןיא טדערעג טָאה רע .,קצָאלָאּפ
 ןָא ןָאט טשינ ךַאז ןייק ןלָאז רימ זַא ,טגָאזעגנָא זנוא טָאה רע .ךַארּפש

 טדערעג טָאה ןַאד ."דנוב/, ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנומיטשוצ רעד
 ."רענדער רעטייווצ ַא ךָאנ

 -עג קצָאלָאּפ ןיא "דנוב רעניילק, רעד ךיוא זיא ענליוו ןיא יוו;

 -רָאפ ַא טַאהעג טָאה "קָאשזורקק רעדעי .ךעלזיירק ןיא טלייטעצ ןעוו
 ."רעייטש

 -רַאפ-ןסַאמ טַאהעג רימ ןבָאה ,לוש רעד ןיא גנולמַאזרַאפ רעד טניז ,
 ןדייר טגעלפ ("רעלָאטס רעד םייח;) רָאטַאטיגַא רעד םייח ןוא ןעגנולמַאז
 ןופ גנַאזעג טימ ןקידנע גניטימ ןדעי ןגעלפ רימ .ןעגניטימ עלַא ףיוא
 ,"רעדיל עשיסור ןוא עשידיי ערעדנַא ןוא "העובש; רעד

 יד ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טגעלפ ילוי טניז ,

 -רעביא ,ןעגנולמַאזרַאפ יד ןרילָארטַאּפ ןפלעה ןיא "ןטסידנוב עניילק,
 ,?ןטעברַא עכעלנע ןוא סעיצַאמַאלקָארּפ ןפרַאװעצ ,רוטַארעטיל ןגָארט

 ײצילָאּפ ױזַא יוװ ,ןעזָאר ר"ד טיול ,ןבעגרעביא ָאד ךָאנ ןלעוװ רימ

 ; קצָאלָאּפ ןיא "דנוב םעניילק , ןופ גנולמַאזרַאפ עמייהעג ַא ןלַאפַאב זיא
 ןעמונעג טָאה ןעמ ."ַארוה, רעקיכליה ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס,

 ןיב ךיא .זיוה ןיא ןסיש ןוא סנדָאל יד ןיא "ןדָאלקירּפ, יד טימ ןּפַאלק
 ,רימ ףיוא ןטָאשעג ךיז ןבָאה לגיצ ןוא דמַאז ,ןוויוא ןבעל ןענַאטשעג
 ךיא .רימ רעביא רעכעה סָאװטע ןוויוא ןיא ןפָארטעג ןבָאה ןליוק יד

 "נָא ךיז ךיא בָאה טרָאד .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא טגײלעגקעװַא ךיז בָאה

 יד וצ ענייא טעילוטעג ךיז ןבָאה רימ ןוא עקינייא ךָאנ ףיוא ןסיוטשעג
 רעטסײמײצילָאּפ רעד זיא ,טרעהעגפיוא טָאה יירעסיש יד ןעוו ,עטייווצ
 -לָאס יד ןוא זיוה ןיא ןיירַא ןַאמטרַאה "?ינשטָאדָאלָאקָא, ןטעפ ןייז טימ
 ןשיוצ לגניי ןטסערג םעד ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו .ייז רעטניה ןטַאד
 רעטסײמײצילַאּפ רעד טָאה ,קאבאק ןופ "רעילומ םעד דוד; -- זנוא
 ןבָאה רימ ןעו "?!טסעי ןידָא טָאװ ,אטאיבער ,יעה; :ןגירשעגסיוא
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 טכוזַאב זייווקיצנייא זנוא ןעמ טָאה ,דרע רעד ןופ טלעטשעגפיוא ךיז
 ןעמ טָאה ןַאד .ןציו ענעדישרַאפ ןובשח רעזנוא ףיוא ייברעד קידנכַאמ
 דבכמ ןדעי ןעמ טָאה ייברעד .סַאג ןיא טױיפעגסיורַא ןוא ןבירשרַאפ זנוא
 "עג עקַאט טָאה זנוא ןופ ליפ ייב ,ּפָאק ןרעביא "דאלקירּפ, ןטימ ןעוועג
 ,"ּפָאק ןופ טקיטולב

 טלעטשעג ךיז ןבָאה רעדניק ערענָאיצולָאװער יד ןבַאגפיוא ערעסָאװ
 -ַאגרָא ענעגייא רעייז ןדנירג ךרוד ןכיידגרעד טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ןוא
 םעניילק, ןופ ןפורפיוא ,ןטנעמוקָאד ייווצ ןגָאז-תודע ןלָאז ,עיצַאזינ
 עיפַארגָאטרָא רעקיטנייח רעד טימ ןפורפיוא עדייב ןעגנערב רימ ."דנוב
 רימ ןזָאל ךַארּפש יד רעבָא ,ןעגנורעסעכסיוא עשילַאקיטַאמַארג טימ ןוא

 ַאֹוא טָאה ,קסיורבָאב טָאטש רעד ןופ ףורפיוא ןייא .טרעדנערַאפ טשינ

 : טלַאהניא
 יב טעדנירגעג ךיז טָאה טנעמָאמ ןקיטציא םייב יוװ ױזַא ,םירבח,

 "עד ,"דנוב רעשירַאטעלָארּפ רעניילק, ןעמָאנ םעד טימ קָאשזורק ַא זנוא

 ןפרַאד רימ ,ןטײקשירַאנ עלַא ןפרַאװ רימ ןפרַאד ,רעדירב רימ ,רעביר

 ןרעדָאפ ןעז ןפרַאד רימ .דָארַאנ ןסיורג םעד טימ ןטעברַא וצ ןבױהנָא

 "וצ רָאג ןעמ טָאה דָארַאנ םעגיילק םעד .ןרעדָאפ עלַא סָאװ ,סָאד ךיוא

 סע ןעמ טיג רָאי 10 ןופ לגניי ַא .ןבעל טשינ םיא טזָאל ןעמ ,טקיטשעג

 ,"רעלָאטס ַא רַאפ םעד ,רעדיינש ַא רַאפ םעד ,רעטסוש ַא רַאפ ּפָא

 םישזער ןשירַאצ ןגעק גנודנעוו ַא טימ ךיז טקידנע ףורפיוא רעד

 טפירשרעטנוא רעד .גנונדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק טשינ רעיינ ַא רַאפ ןוא

 זיא ףורפיוא ןופ טייצ יד .ַארוה ,דנובניילק ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ :זיא

395, 

 ןביג רימ .קסנימ ןופ --- ףורפיוא רעדנַא ןַא זיא ךעלריפסיוא רעמ

 : טרָאװ ייב טרָאװ רעביא ַאד םיא
 .ךייא טקינייארַאפ רעדנעל עלַא ןופ רעירָאטעלָארּפ

 ,(1905) קסנימ ,דנוב-רעטעברַא רעדנעגוי רעשידיי רעקטנימ

 ליצ טננודנירג רעזנוא

 רעדנשרעהטסבלעז רעד טימ גנונדרָא עשיטסילַאטיּפַאק יד ,םירבח

 ,סנטשרע :הללק רעכַאפיירד ַא טימ ןטלָאשרַאפ זנוא טָאה גנוריגער

 ,רעטעברַא עגניי סלַא ,סנטירד ; ןדיי סלַא ,סנטייווצ ;רעטעברַא טלַא

 .עיצַאטַאָאלּפסקע רעד טימ ןענעקַאב וצ ןָא טשרע ךיז ןביוה עכלעוו

 "עברַא רערעטלע ןַא רעדייא ,רעגרע ךָאנ סע רימ ןליפ ןגעווטסעדנופ

 ןפיוקרַאפ וצ טייהרעגניי ןטלָאשרַאפ זנוא טָאה טזילַאטיּפַאק רעד .רעט



 ץרע ה .ש 90

 רעזנוא ,טולב רעזנוא רעטעברַא רעדעטלע ןַא רעדייא רעקיליב ךָאנ
 עצנַאג סָאד --- טרָאװ ןייא טימ .טייהיירפ רעזנוא ,טנעה ערעזנוא ,ךרַאמ

 .טיורב לקיטש ַא רַאפ ןבעל
 םיוצ ַא ,טייק עגנַאל ַא ןָאטעגנָא זנוא ףיוא טָאה םזילַאטיּפַאק רעד

 -ָארּפ עלַא ןדנוברַאפ טלַאה סָאװ ,טייק עבלעז יד ,ןבעל ןצנַאג םעד ףיוא

 -רַא סלַא עגַאל רעזנוא זיא טכעלש .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעירָאטעל
 סיוא זנוא טמוק רעגרע ךָאנ .רעטעברַא עגניי סלַא ןוא ןדיי סלַא ,רעטעב

 טוט יז סָאװ ,גנוריגער רעדנעשרעהטסבלעז רעד ןופ ןדייל וצ ןדיי סלַא
 ןַא טמענ יז עכלעוו ,ןעלטימ עטסכעלקערש יד טימ ןקירדרעטנוא זנוא
 ,זנוא רַאפ טפַאשַאב יז עכלעוו ,ןצעזעג-םַאנסיוא עלַא ,זנוא ןגעק

 ןַא ןדנירג וצ קיטיונ רַאּפ ןענופעג ריִמ ןבָאה ,םירבח ,רעבירעד
 -לעז יד טימ דנוב רעדנעגוי רעשידיי רעד ןעמָאנ םעד טימ עיצַאזינַאגרָא

 רימ רָאנ ,"דנוב, רענײמעגלַא רעד יו ,ןעגנורעדָאפ ןוא ןּפיצנירּפ עב
 "ריוו רעד רעטנוא רָאנ ,"דנֹוב , ןֹופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טשינ ןענעז
 ךיז רימָאל .עיצַאזינַאגרָא רעזנוא וצ וצ טייטש ,םירבח ."דנוב , ןופ גנוק

 טימ ךיילגוצ ןוא רעירַאטעלָארּפ עקיניזטסואווַאב ןרעוו ןוא ןקינייארַאפ
 -עברַא ןופ גנואיײרפַאב רעד רַאפ ןפמעק רעירַאטעלַארּפ עקירעביא יד

 ,סָאלק רעט
 ! גנושרעהטסבלעז רעד טימ רעדינ

 ! םזילַאטיּפַאק ןטימ רעדינ
 ! טייהיירפ עשיטילָאּפ יד עבעל סע
 ! םזילַאיצַאס רעד עבעל סע

 !דנוב רעדנעגוי רעיינ רעד עבעל סע

 דנוב-רעטעברַא רעדנעגוי רעד

 -געגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשיטַארקָאמעד-לַָאיצַאס רעד ןופ ןבעגעגסױרַא
 ,2 ינוי ,1902 ,דנוב רעטעברַא רעד

 זיא קסנימ ןיא "דנוב םעניילק, ןופ ןבעל ןיא שינעעשעג סיורג ַא

 -עג טלָאמעד זיא'ס .,1905 ,ינוי ןט28 ןופ עיצַארטסנַאמעד יד ןעוועג
 ,ןייטשלעמיה םהרבא ,"דנוב םעניילק , ןופ דילגטימ רעד ןברק ַא ןלַאפ

 רעּפעטש רעד דוד ןבעגעגרעביא זנוא טָאה עיצַארטסנָאמעד רענעי ןגעוו
 : םיטרּפ עקיזָאד יד (קרָאי-וינ ,טַאלּפ ,ד)

 -עד רעשיטילָאּפ רעסיורג ַא וצ טיירגעג ךיז טָאה "דנוב; רעד
 םוצ קעװַא זיא "דנוב םעניילק, ןופ עיצַאגעלעד ַא .עיצַארטסנָאמ
 רעטמירַאב) ייגרעס רבח טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידנוב ןופ רעיײטשרָאפ
 -לייטנא שינביולרעד ַא טגנַאלרַאפ םיא ןופ ןוא (ןואוב םהרבא רעוט
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 "דנוב רעניילק , רעד זַא ,ןקריוו טוואורּפעג טָאה ייגרעס רבח ,ןעמענוצ
 ,"עסייה , ַא ןייז טעוװ עיצַארטסנָאמעד יד לייוו ,ןקילײטַאב טשינ ךיז לָאז
 טלעוּפעגסיױא ןוא ןבעגכָאנ טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה עיצַאגעלעד יד

 ,םכסה ַא
 ךרעב טלייצעג טלָאמעד טָאה קסנימ ןיא "דנוב רעניילק , רעד

 עלַא ןבָאה עיצַארטסנָאמעד רעד ןופ גָאט ןיא ,רעדילגטימ 0
 -לוש ןיא ,טקנוּפ ןטדערעגּפָא ןפיוא טלמַאזרַאפ ךיז רעדילגטימ ענייז
 טרישרַאמ עיצַארטסנַאמעד רעזעידנַארג רעד ןיא טָאה רעטעּפש .ףיוה
 ןענעז סַאג עינלעזָאגָאב ףיוא ."דנוב םעניילק , ןופ גנוליײטּפָא ןַא ךיוא
 ןענעז'ס .יירעסיש ַא טנפעעג ןוא ןטנַארטסנָאמעד יד ןלַאפַאב ןקַאזָאק

 רעברַאג רעד לווייפ ּרעטעברַא רערעטלע ןַא -- תונברק ייווצ ןלַאטעג
 סלַא .ןייטשלעמיה םהרבא "דנוב םעניילק , ןוֿפ דילגטימ רעד ןוא
 עבמָאב ַא ןפרָאװעג ןטסידנוב עּפורג ַא טכַאנייב טָאה ףיורעד רעפטנע

 ןטנַאיצילָאּפ עכעלטע טעדנואוורַאפ ןוא זיוה סרָאטַאנרעבוג םעד ףיוא
 ןטנָאנ ןייז טימ ןעמַאוצ רעּפעטש רעד דוד ןזיא ירפ סנגרָאמוצ

 רעד ןגעלעג זיא'ס ואוו ,לָאטיּפש ןשידיי םוצ קעװַא ןייטשניבור רבח
 ײצילָאּפ טָאה לָאטיּפש ןיא גנַאגנײרַא םייב .ןייטשלעמיה רעטעגרהרעד

 ,טגלָאפעג טשינ ןבָאה ייז ןעוו .ןלעטשוצּפָא ךיז עדייב טרעדָאפעגפיוא
 ,טרָא ןפיוא רעטיוט ַא ןלַאפעג זיא ןייטשניבור ןוא ןסָאשעגסיױוא יז טָאה

 םעניילק, ןופ רעדילגטימ יד ןבָאה ,רבח םענעלַאפעג םעד ןרעַאב וצ

 -- ןברק ןגניי ןופ לדליב ַא ץַאל ןיא ןגָארטעג טייצ ערעגנעל ַא "דנוב

 ,ןייטשלעמיה םהרבא
 טימ ןעמונרַאפ ךיז טפָא "דנוב רעניילק, רעד טָאה קסנימ ןיא

 ערעטלע יד ידכ ,ןסַאג ערעדנַא ףיוא ןלָארטַאּפ-ײצילָאּפ יד ןעיצּפָא
 "גָאמעד ,ןעגנולמַאזרַאפ טרעטשעגמוא ןטלַאהּפָא ןענעק ןלָאז רעטעגרַא
 טָאה רע .ךַאז ערשכ טשינ ערעדנַא ןַא סעּפע ןוטּפָא רעדָא סעיצַארטס
 ןופ ןפורפיוא עלַאגעלמוא יד ןטיירּפשרַאפ טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז

 ,"דנוב

 ןיא ןעמוקעגרַאפ -- טַאלּפ .ד רעביא טיג סע יוװ --- זיא 1905 ןיא
 ןעוועג ןענעז סע ."דנוב םעניילקק ןופ ץנערעפנָאק?ןָאיַאר ַא קסנימ
 ןיזערעב ,ריזָאמ ,וָאסירָאב ,קסיורבאב ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןטערטרַאפ
 טימ גנודניברַאפ עטסעפ ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא'ס .קסנימ ןוא
 ,רבח ַא ןעוועג ךיוא ןיא 0 ,ןָאיַאר רעקטנימ ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד
 -לגָאגרָא יד ןפלָאהעג ןוא ךעלטעטש יד ןיא ןרָאפעגמורַא זיא רעכלעוו
 ,טעברַא רעייז ןיא סעיצַאז
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 "דנוב םעניילק , ןופ שארב ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,יד ןשיווצ
 טנעדיזערּפ-עציוו רעטעּפש --- לירעבע .י ןעוועג ךיוא זיא ,קסנימ ןיא
 ,עקיועמַא ןיא "גניר-רעטעברַא , ןופ

 טיג (שטָאלטיװס) שטיוועלסיס ןיא "דנוב םעניילק, ןופ דליב א
 יד ןופ ענייא זיא סָאד ,בגא .קרָאי וינ ןיא טנייה ,ןיע םהרבא זנוא
 ,ןטסידנוב-ןיילק ןופ סעיצַאזינַאגרָא עטשרע עמַאס

 ךיא בָאה --- ןיִע םהרבַא רעביא זנוא טיג -- 1902 רעמוז,
 ,ףיטרַאװק רעד ןיא .קָאטסילַאיב ןיא הרות דומלת רעד ןיא טנרעלעג

 :רעטעברַא עגניי ןעמוקנירַא ןגעלפ ,ןענַאטשעגניא ןיב ףךיא ואוו
 יז ,ןעמוקנירַא ךיוא ןגעלפ ךעלדיימ .רעלַאמ ,רעבעוו ,רעברַאג

 יד ןיא ןקיירטש ןגעו טדערעג ,רעדיל-רעטעברַא ןעגנוזעג ןבָאה
 -עברַא יד ןגעו טדערעג ךיוא ןבָאה ייז .סרעטסיימ ייב ןוא ןקידבַאפ
 ץיצַארטסנַאמעד ַא בילוצ ענליוו ןיא ןטימשעג טָאה ןעמ עכלעוו ,רעט

 טרעקעל ש"ריה רעטסוש רעד יזַא יװ ןוא יַאמ ןטשרע םעד דובכל
 ,רָאטַאנרעבוג רענליוו ןפיוא קידנסיש ,ראפרעד ןעמונעג המקנ טָאה
 -עייל וצ עיצַאמַאלקָארּפ ַא לָאמַא ןבעג רימ ןגעלפ רעטעברַא עגניי יד

 סָאװ ,ןילוח ארמג יד יװ ,ןלעפעג רעסעב ץלַא סָאד זיא רימ .ןענ
 רעבירעד בָאה ךיא .הרות דומלת ןיא טנרעלעג טלָאמעד בָאה ךיא

 ,רעטעברַא ןַא ןרעו וצ ךיוא ןסָאלשַאב

 הרות דומלת יד קידנעטש ףיוא טזָאלרַאפ ךיא בָאה רעמוז םענעי

 -רעד שירָאגעטַאק בָאה ךיא .שטיוועלטיס ןייק ןרָאפעגמיײהַא ןיב ןֹוא
 ךיא .רעטעברַא ןַא ןרעוװ ייג ךיא זַא ,רעניימ ןעמַאמ רעד טרעלק
 ,רעברַאג ַא ןרָאװעג ,לגניי קירָאי ןציירד ַא ,ןיב

 ןיימ ןעמוקעג רימ וצ זיא ,1902 ףוס ,הכונח םורַא תבש ַא ןיא
 טנװָא ןיא לָאז ךיא זַא ,טגָאזעג רימ ןוא ס'הדוהי השמ עקמהרבא רבח
 ךיא בָאה ,ןעמוקעג ןיהַא ןיב ךיא ןעוו .טרִא טמיטשַאב ַא ףיוא ןעמוק
 ַא ןעמוקעג זיא רעטעּפש לסיבַא .ךעלגניי יירד ךָאנ ןפָארטעג טרָאד

 רעייטשרָאפ ַא זיא רע זַא ,טרעלקרעד זנוא טָאה רע .רעטעברַא רעגניי

 עקידנטעברַא עלַא ןריזינַאגרָא טעו "דנוב, רעד ןוא "דנוב , ןופ
 טמיטשַאב "דנוב , ןופ רעייטשרָאפ סלָא ."דנוב םעניילק , ַא ןיא ךעלגניי

 ,"דנוב םעניילק , ןופ (טעטימָאק) *עקדָאכס , סלַא ,ךעלגניי 4 ,זנוא רע
 עלַא ןופ גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא ןַא ןפור ןעמ טעװ תבש גָאטכַארעביא
 .עיצַאזינַאגרָא יד ןדנירג טעװ ןעמ ןוא ךעלגניי עקידנטעברא

 .ךעלגניי 25 םורַא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז תבש ןטנעָאנ ןיא
 טלייטעצ טָאה רע .טדערעג זנוא וצ טָאה "דנוב , ןופ רעייטשרָאפ רעד
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 ?עקדָאכס, רעד ןופ ךעלגניי 4 זנוא ,ךעלזיירק ריפ ןיא ךעלגניי יד

 רעדילגטימ יד ,ןזיירק יד ןופ רעייטשרָאפ רַאפ טכַאמעג רע טָאה

 ןופ ןעמוקעג ןענעז לייט ַא ,ךעלגניי-רעטעברַא עמירָא ןעוועג ןענעז

 .רעפרעד עקימורַא יד

 ןופ ןעניול יד רַאפ ןגרָאז ןעמונעג ךיז טָאה "דנוב רעניילק, רעד

 יד ןיא ןעניול עכיילג ןלעטשנייא טרעדָאפעג טָאה רע .ךעלגניי יד

 ןופ ףליה רעד טימ .ךעלגניי יד ןופ עיצַאקיפילַאװק רעד טיול ,ןכַאפ

 רעטסיימ יד ןעו .עטסיל-זירּפ ַא טענרַאעגסױא ןעמ טָאה "דנוב ,

 ןקיירטש עלַא .טקיירטשרַאפ ןעמ טָאה ,ןבעגכָאנ טלָאװעג טשינ ןבָאה

 ,טגרָאזעג ךיוא טָאה "דנוב רעניילק , רעד .ןרָאװעג ןענואוועג ןענעז

 םעד זיא טייצ רעצרוק ַא ןיא ,ןגָאלש טשינ ךעלגניי ןייק לָאז ןעמ זַא

 ףיוא ךעלגניי יד ןופ ןעניול יד ןרעכעה וצ ןעגנולעג "דנוב םעניילק ,

 ,טנעצָארּפ טרעדנוה

 ןיימ טגעלפ ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנודנירג רעד ךָאנ דלַאב

 -עגנָא ןבָאה רימ .גָאטײרפ ץוחַא ,טנוװָא ןדעי ןעמוקפיונוצ ךיז זיירק

 -עג רימ ןבָאה ,טנָאקעג טשינ רָאג ןבָאה סָאװ ,יד טימ .ןענױעל ןביוה

 ,רעמ טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,ךעלגניי יד .ןביירש ןוא ןענעייל טנרעל

 ללכב רעדָא רעקינייװ טנָאקעג ןבָאה עכלעוו ,ענעי טנרעלעג ןבָאה

 יו ,ךעלכיב עכלעזַא ןעמַאזוצ טנעיילעג ןבָאה רימ ,דנסיוומוא ןעוועג

 טָאה "דנוב רעד סָאװ ,ערעדנַא ןוא רעדירב ריפ טימ השעמ יד

 -- ןעמָאנ ןטימ לכיב ַא ןלעפעג זנוא זיא סרעדנוזַאב .ןבעגעג זנוא

 -טנַא טָאה טּפַאשנסיװרוטַאנ ןענרעל סָאד ."ךעלעטלעוו טימ טלעװ ַא;

 גנונַא ןייק רעירפ ןבָאה רימ עכלעוו ןגעוו ,תודוס זנוא רַאפ טקעלּפ

 עטכישעג-רוטלוק טנעיילעג ךיוא רימ ןבָאה ןעמַאזוצ .טַאהעג טשינ

 ןבָאה עלַא סָאװ ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ עטכישעג יד ןוא

 ןעמוקעגנעמַאװצ ךיז ןעמ זיא םיתבש יד ןיא .ןרעה וצ טאהעג ביל

 טגעלפ ןעמ ןוא םינינע-סטעברַא ענעגייא יד ןגעוו טדערעג גנַאל ןוא

 ןליּפש ךיז ןוא רעדיל-רעטעברַא ןעגניז ,ןענעייל

 ."דנוב , ןיא רעבירַא ךָאנרעד ןענעז ךעלגניי לייט רעטסערג רעד
 ,ןשטנעמ עטלקיװטנַא ןיוש ןעמוקעג ןיהַא ןענעז יז

 קיפליהייב ןייז רעדָא "דנובא ןופ סעיצַאמַאלקָארּפ ןלייטרַאפ ץוחַא
 ,שינעעשעג רעסיורג רעדעי ייב ןייז קידנעטש רימ ןגעלפ ,ןקיירטש ייב
 -יילק , רעד טָאה ,ןקיירטש עשיטילָאּפ יד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו
 .ןעמָארק יד טכַאמרַאפ ןטלַאה ןלָאז רעמערק יד זַא ,טיהעג *דנוב רענ

 טלדנַאהעג רעדָא "דנוב , םעד ןגעק טקידניזרַאפ ךיז טָאה רעצימע ביוא
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 ןבָאה ,רענייב יד ןכערבנָא טפרַאדעג ןכלעזַא טָאה'מ ןוא שילַארָאמ-טשינ
 טקוקעג טשינ ,טָאה רעטסיימ ַא ןעוו .ןָאטעג יןטסידנוב עניילק , יד סָאד

 יו רעטעּפש ךעלדיײמ-רעטעברַא יד ןטלַאהעג ,ןעגנונרָאװ יד ףיוא
 ךָאנ דלַאב ,ןביוש יד טקַאהעגסיױא םיא ןעמ טָאה ,טייצ עטמיטשַאב יד
 יןטסידנוב עניילק, יד ןבָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד
 ןגעלפ סָאװ ,סעקילושז עדנַאב ַא טָאטש ןיא טרידיווקיל ּפעלק טימ
 םעד ןביוהעג קרַאטש טָאה סָאד ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניי יד ןריזירָארעט

 .עיצַאזינַאגרָא רעגניי רעד ןופ ןעזנָא

 זיא שטיוועלסיס ןיא "דנֹוב םעניילק , ןרַאפ טייצ עקידנעילב יד

 יד סָאװ םעד בילוצ .1905 ףוס זיב 1903 ןופ ןרָאי יד ןיא ןעוועג

 ןבילוצ ןוא "דנוב , ןיא רעבירַא ןענעז ?ןטסידנוב עניילק , עטסוויטקַא

 -רעטנוא "דנוב רעניילק , רעד זיא ,עיצולָאװער רעד ןופ ּפָארַא-גרַאב
 סָאד ןעוועג טייצ ענעי זיא ?ןטסידנוב עניילק , ליפ רַאפ .ןעגנַאגעג
 ןרָאי רעקילטנעצ טימ .ןבעל ןשילגניי רעייז ןופ לטיּפַאק עטסנעש
 ענעזעוועג טימ ןענעגעגַאב ךיז ךיא געלפ ,עקירעמַא ןיא ןיוש ,רעטעּפש

 טנָאמרעד טפַאשקנעב סיורג טימ ןבָאה עכלעוו ,"ןטסידנוב עניילק,
 ."טייצ ענעי

 ןבעגוצ ךָאנ ןעמ ןעק ןיע םהרבא ןֹופ תועידי עקיטכיוװ יד וצ
 ןיא ץנעדנַאּפסערַאק רעטנַאמרעד רעירפ רעד ןופ םיטרּפ עקידרעטייוו
 : 1906 רעבָאטקָא 25 ,178 'רנ "גנוטייצ-סקלָאפ, רעד

 ענַארפ יד ךיוא ךיז טלדנַאהַאב עיצאזינַאגרָא רעשטָאלסיװס ןיא,
 יד ןענעז קירוצ טייצ רעגנַאל ַא טימ ןיוש .ךעלגניינרעל יד ןגעוו

 טָאה רעכלעוו ,"דנוב םעניילק, םעד ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג ךעלגניי
 ךעלגניי יד ןקידייטרַאפ : רעטקַארַאכ ןלענָאיסעּפָארּפ ןלָאמש א ןגָארטעג

 ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןטיהּפָא ,םיטַאבעלַאב יד דצמ ןעגנוקידיילַאב ןופ

 ןשיטילַאּפ א ןעמונעגנָא טָאה עיצאזינַאגרָא יד תעב וו"אא ךאמּפָא

 -ַאב זיא סע ,ןרָאװעג ןלַאפעצ "דנוב רעניילק, רעד זיא ,רעטקַארַאכ
 ,ךעלגניינרעל יד רַאפ ןענייארַאפ-גנודליב ןכַאמ וצ ןרָאװעג טמיטש

 ,ןצנאגניא טשינ סָאד טקידירּפַאב ייז זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה ָאד רָאנ
 "רַאּפ ערעדנא ןייק ןטלָאװס ןעוו .רעדילגטימ עשיטילָאּפ ןייז ןליוו ייז

 יד ןיא ןטלאהעגנייא ןיא טשינ יוװ ייז ןעמ טלָאװ ,ןעוועג טשינ ןעייט

 ןַא רעדָא ,טסינויצ ַא טמוק ָאד רָאנ ;ןעניײארַאפ-גנודליב יד ןופ ןעמַאר
 טלעפעג טּפױהרעביא .ןריטיגַא וצ ןָא יז טביוה ןעמ ןוא טסיכרַאנַא
 קָאטסילאיב ןיא : טקַאפ רענרעטקַארַאכ ַא זיא סָאד .םזיכרַאנַא רעד יז
 עגניי יד ןשיװצ רעגנעהנָא ליפ רעייז טַאהעג םזיכרַאנַא רעד טָאה
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 ,רעקינכעטָאריּפ ייס ,ןטסיבמָאב עטסעב יד .ךעלגניינרעל רעטעברַא
 קידנעטש ןגעלפ ייז .ךעלגניי יד ןעוועג ןענעז רעפרַאװ-עבמָאב יד ייט

 ,טּפַאכעג טשינ לָאמנייק ייז טָאה ןעמ ןוא םידש יד יו קנילפ ןטעברא
 ןופ לַאעדיא ןטפאהלפענ םעד טימ םזיכרַאנַא ןופ עירָאעט עצנַאג יד
 ןיא ,רעטעברא עגניי יד וצ טסַאּפעגוצ יוװ יוזא זיא ןָאזועּפ רעיירפ
 טסעטָארּפ ןופ ליפעג רעד טקעוועגפיוא סָאװ:רָאנ ךיז טָאה סע עכלעוו

 רעד טימ םיא ןדניברַאפ וצ טייקכעלגעמ ןייק טשינ ןבָאה עכלעוו ןוא
 .גנונדרַא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא רעטעברא יד ןופ עגַאל דעניימעגלא

 יַאגרַא רעד ןגעוו עגארפ יד ןיא םימעט עלַא יד רעביא ,ָאזלא
 קימיױלרָאפ .עדנענערב א רעייז טנגוי-רעטעברא רעד ןופ גנוריזינ
 יד ןלעטשוצפיונוצ רעדיוו טמיטשַאב םירבח רעשטָאלסיוװס יד ןבָאה
 "נָא ןענַאק ןלָאז עכלעוו ,ןשטנעמ סיוא טלעפ ייז רָאנ ,ןזיירק-גנודליב
 ,(ןזיירק יד טימ) "ןריפ

 ךיז טגעלפ "דנוב רעניילק , רעד ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא ןענעז'ס

 ןעגנולייורַאפ ןריפוצכרוד תוחוכ עכַאװש ענעגייא טימ ןטסעמרַאפ
 -ענרעטנוא ַאזַא רענייא ןגעוו ,ןליּפש-רעטַאעט וליפא ןוא ןטרעצנָאק

 : (ןילָאװ) ענָאלַאּפ לטעטש ןופ טעטכירַאב ןעוועג זיא גנומ
 ןיא סע ,לקַאטקעּפס ַא טכַאמעג ָאד טָאה "דנוב רעניילק , רעד,

 -וצ ןיא עיצאזינַאגרא רעד ראפ ."תימלוש , ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ
 ,"טעקיּפָאק 18 טימ לבור 3 ןרָאװעג ןבילקעגנעמַאז

 .(1906 ,רעבמעטּפעס 3 ,142 'רנ "גנוטייצ"סקלָאפ ,)
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 -יפפיוא יד ןוא טעברַא ןייז ,"דנוב םעניילק , ןופ גנודנירג יד

 ,תוכלמ וצ : גנורעדָאפסױרַא ןַא ןעוועג ןענעז רעדילגטימ ענייז ןופ גנור
 ,עמַאמ-עטַאט וצ וליפא --- לָאמלייט ןוא סָאבעלַאב םוצ ,שדוק ילכ וצ
 -גערטרעדמוא ןַא וצ רעדניק עקינעּפשרעדיװ ןופ גנורעדָאפסױרַא ןַא
 ַא ,עיצידַארט רעטבעלעגּפָא וצ ,ןצעזעג עטכערעגמוא וצ ,ךָאי ןכעל

 םיסּפורטוּפַא עטכעלש וצ ,רעזייק ןוא טָאג וצ גנורעלקרעד-סגירק

 ."טייל עמורפ ןוא עטוג , ןוא
 יד ןופ דחּפ רעגנַאל-תורוד רעד ןדנואוושרַאפ זיא לָאמַאטימ

 טשינ דלַאב ךיז ןבָאה סנקור עגניי יד .רעדניק עשידיי ןופ רעצרעה
 םוש ןייק ,ןקָארשעגּפָא טשינ ייז טָאה הנכס םוש ןייק .ןגיוב טזָאלעג
 יװ ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא .טלעטשענּפָא טשינ תונברק
 ןעניפעג טשינ ןעמ טעװ ,ללכב טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 ןלָאז ןסַאמ עסיורג ןיא רעדניק זַא ,ליּפשייב ַאזַא ןטייווצ ַא ךָאנ

 ױזַא ןלָאז ,טומנדלעה ליפ ױזַא ,ןביולג ןקילײה ליפ ױזַא ןזײװסױרַא
 יד ןוא .ןגיוא יד ןיא טיוט םעד ןקוק ןייג קיליוויירפ ןקָארשרעדמוא
 רעד ןופ דרע יד טברַאפעג טולב גניי רעייז טימ ןבָאה םידרומ-רעדניק

 יד רעטניה ןעגנַאגעג רָאי 12 ןוא 10 וצ ןענעז ,עירעּפמיא רעדנעלסור

 ,ןבעל ןטימ --- טלָאצעג ןטסרעייט ןטימ ךיוא ןוא סעטַארק-הסיפת
 .ןופרעד תודע ןַא ןייז ןטקַאפ עקידרעטייוו יד ןלָאז |

 טכירַאב ַאזַא טגנערב 1905 ילוי 4 ןופ "ַאיטסעווזיא ַאינדעלסָאּפ ,

 : קעדורגָאװָאנ ןופ
 ,טייצ רעטצעל רעד ןופ ךשמב טעטש ערעדנַא ליפ ןיא יװ,

 תושפנ 200 -- 100 ןופ עסַאמ ַא ןיא .רעדניק טפָא ןרירטסנַאמעד
 רעדינ , : ןעיירשעגסיוא טימ טָאטש רעזנוא ןופ ןסַאג יד ייז ןביוטרַאפ
 -בוּפער עשיטַארקָאמעד ַא ןבעל לָאז "!גנושרעהטסבלעז רעד טימ
 עקיזָאד יד ןופ רעמענליײטנָא יד *: םזילַאיצָאס רעד ןבעל לָאז , *! קיל

 ךעלנייועג) ךָאװ עדעי טעמכ רָאפ ןעמוק סָאװ ,סעיצַארטסנָאמעד
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 ."עכעלטנגוי עקירָאי-12 --- 10 ןענעז (תבש טריפעגכרוד ייז ןרעוו
 טָאטש רעד ןגעוו טלייצרעד 1905 רַאונַאי 4 ןופ גנוטייצ עבלעז יד

 ךיוא .עיצַארטסנָאמעד ַא טיירגעגוצ טָאה "דנוב , רעד , :וועליהָאמ

 יד טלעטשעגּפָא רעבירעד טָאה יז .טיירגעג ךיז טָאה ײצילַאּפ יד

 ,"טכוזַאב ייז ןוא סָאג ןיא רעייגכרוד עשידיי

 ,סיוא טוייו זיא -- טכירַאב רעד טגָאז --- ײצילָאּפ יד,

 יד ןֹופ ןדיי טגנילשרַאפ עיצולָאװער רעד ןופ ערדיה יד זַא ,טגייצרעביא

 -רעד טשינ ןעמ ןעק וויטָאמ ןרעדנַא םוש ןייק טימ : ןָא ןרָאי-רעדניק
 -קירוצ ןענעז עכלעוו ,ךעלגניי טרידיווער טָאה ןעמ סָאװ סָאד ןרעלק
 ,טכערעג עקַאט ײצילָאּפ יד זיא ,סנקירעביא .םירדח יד ןופ ןעגנַאגעג
 לרוג רעייז ףיוא סָאװ ץלָאטש רעייז ןזיװעגסױרַא ןבָאה רעדניק יד

 ,"ןטַארקָאמעד , יו ,טרידיווער ןרעוו וצ --- דובכ רעד ןלַאפעגסיױא זיא

 ןעמונעג ןבָאה ,ןעועג טרעשַאב טשינ זיא דובכ ַאזַא ןעמעוו ,ענעי

 ןוא עיצַאמַאלקָארּפ ַא ףיוא ךעלנע ריּפַאּפ לקיטש ַא ןיירַא טנַאה ןיא

 ,וַאטסירּפ םעד ןעגנַאגעגיײברַאפ למינּפ קידלושמוא ןַא טימ
 .?טלעטשעגּפָא יז טָאה רעטצעל רעד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 ,קיטש עשיסדנוק ןוא סַאּפש ןעוועג סָאד זיא םוטעמוא טשינ

 סע זיא ןלַאפ בור ןיא ,ליּפש עשרעדניק רעדָא םילשומ יד ןופ קזוח
 עכיילג טשינ ןשיוװצ גנוטסעמרַאפ עשיגַארט ,טסנרע רעקיטולב ןעוועג
 ,ןטקַאפ יד ןדער רעדיוו ןלָאז ןוא .תוחוכ

 -רעדניק ַא ןעמוקעגרָאפ 1905 רעבמעצעד ףוס זיא עשרַאװ ןיא

 -וצ טנדרָאעגנייא ןבָאה ןלָאז עיצַארטסנַאמעד יד) ,עיצַארטסנָאמעד
 עמרוט רעד ייב ,(".ס .ס עניילק, יד ןוא "דנוב רעניילק, רעד ןעמַאז

 יד טרַאװעגּפָא ןעמרַאדנַאשז ןוא רענלעז ןעגנוליײטּפָא ןבָאה *קַאיוװַאּפ ,
 ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןדרעוװש עטזױלבטנַא ןוא ןטענגַאב טימ ןוא רעדניק
 ץַאלּפ ןפיוא :ןעװעג זיא ףוס רעד .הנחמ רעקידנרירטסנָאמעד רעד
 עטעדנואוורַאפ קילטנעצ רָאּפ ַא ןוא עטיוט 8 --- 6 ןגיל ןבילבעג ןענעז
 ,(1926 ץרעמ-רַאורבעפ ,"רעקעוו-טנגוי , ,קַאװטיל .א) .רעדניק

 ,רַאורבעּפ 13 ןופ עטַאד יד טגָארט סָאװ ,עשרַאװ ןופ טכירַאב ַא ןיא

 : טגָאזעג טרעוו ,5

 ןשיווצ ,ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע ןרָאװעג טעגרהרעד ןענעז סע,

 ."רעדניק עקירָאי-18---11 ייז

 ןופ טכירָאב ַא טלייצרעד םעד רַאפ ןָאטענּפָא ךיז טָאה סע סָאװ

 : רַאונָאא 0
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 יד ןעגנואווצעג ןבָאה רָאי 16 זיב 8 ןופ רעטלע ןיא ךעלגניי
 םוצ ןייטשוצוצ ןעײװמַארט יד ןופ רעריפ יד ןוא סערַאקשזָארָאד
 סָאג רעד ןופ טיירב רעד ףיוא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה ייז .קיירטש
 ןוא ךעלעטילש יד ןופ ןגייטשוצסיוא ןרישזַאסַאּפ יד ןעגנואווצעג ןוא
 -לטימ יד ןופ רעליש יד .םײהַא ךעלעטילש יד ןריפוצּפָא סענַאמרופ יד
 לוש וצ לוש ןופ ןעגנַאגעג ןענעז ייז .תנש טקיירטשעג ךיוא ןבָאה ןלוש

 יד ןעמונעגטימ ןבָאה ייז ,םידומיל יד ןלעטשוצּפָא טרעדָאפעג ןוא
 "איטסעווזיא ַאינדעלסָאּפ ,) ."ןסָאג יד ןיא סױרַא זיײװנסַאמ ןוא םירבח
 ,(1905 ,רַאורבעפ 4 ןופ

 -נָאמעד ַא ךָאנ 1905 יַאמ 25 םעד טָאה לעמָאה טָאטש רעד ןיא
 : נָאליּפע רעשיגַארט ַאזַא טליּפשעגּפָא ךיז עיצַארטס

 "נעמַאװצ ַא וצ ןעגנַאגרעד זיא'ס ןוא רעטילימ ןעמוקעגנָא זיא'ס
 -ףַאפ טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאװ עכלעוו ,רעטעברַא עשידיי טימ סיוטש
 רעטילימ סָאד טָאה ,ריציפָא ןַא ןופ לעפַאב ַא טול .סַאג ןופ ןביירט
 ןופ דילגטימ ַא ,וָאנַארגַא השמ לקנעי רעקירָאי1/ רעד .ןסָאשעג

 ןלַאפעג זיא ,("דנוב רעניילק, רעד ןעוועג זיא סָאד) ןייארַאפ-גנודליב
 ןוא םיא ןיא טליצעג ,דרעפ יד ןופ ּפָארַא ןענעז ןקַאזָאק ייווצ .ןברק ַא
 ךלַאב ןיא רע .ּפָאק ןיא ןפָארטעג םיא טָאה ליוק ןייא .ןסָאשעגסיוא
 שגניי ,ךעלריימ יד .דנואו רעכעלטיוט רעד ןופ ןברָאטשעג ךָאנרעד

 ףיוא טסיש , : ןגירשעג ןוא ןקַאזָאק יד וצ ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ,סעטרבח
 ,"! סעצעילדָאּפ ,זנוא

 קיירטש םענײמעגלַא ןַא וצ ןפורעג סנגרָאמוצ טָאה "דנוב , רעד

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה היול רעד ןיא .היול רעװיטַארטסנָאמעד ַא וצ ןוא
 סעדער ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז םלוע-תיב ןפיוא .ןשטנעמ טנזיוט 8
 רעד וצ .ץנערק טימ ןרָאװעג טקעדַאב זיא רבק רעשירפ רעד ןוא
 ,רעבנעגנילק רָאטַאנרעבוג רעד ןרָאפוצ ןעמוקעג לעיצעּפס זיא היול
 .ןקַאזָאק ןוא רעטילימ ךס ַא טימ םלוע ןכָאנ טרישרַאמ טָאה רעכלעוו

 למיב ןיא) ןיועל לקנעי ךיוא טביירשַאב שינעעשעג עבלעז יד

 : ("ןרָאי ענעי ןופ
 טָאה סָאװ ,'ועיומ ַא ןיא ,עדַאקירַאב ןימ ַא טיירגעגוצ ןבָאה רימ

 רעטערב טימ טלטטשרַאפ רעיוט םענעפָא םעד רימ ןבָאה ,טיובעג ךיז
 ןיהַא ןלָאז דרעפ יד ףיוא ןקַאזָאק יד ידכ ,ןביוא ןופ טפלעה ַא זיב
 גרַאב ַא ןבילקעגנָא רימ ןבָאה טרָאד .ןעגנירּפשנײרַא ןענעק טשינ
 ןעמונעג ןוא סַאג ןטימ ןיא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה רימ .לגיצ
 .ןעיירשעגסיוא-"ַארוה , טימ ןריטסעפינַאמ
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 ןטַאדלָאס עטָאר ַא ןעמוקעגנָא זיא םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא
 ןפיוה יד ןיא טזָאלעג ךיז ערעזנוא ןבָאה ןַאלּפ ןטיול .,ןקַאזָאק טימ

 טָאה טייצ רעד ןיא .ייז ףיוא רענייטש טרָאד ןופ ןפרַאװ וצ ןיירַא
 ןענעז רימ .ןסָאשעג זנוא ףיוא טָאה ןעמ ןוא קיוּפ יד ןקיוּפ ןביוהעגנָא
 ,טדַאשעג טשינ זנוא ןבָאה ןליוק יד ןֹוא עדַאקירַאב רעד רעטניה ןעוועג
 -נײרַא טקיטעּפשרַאפ טָאה ,טעטימָאק ןופ דילגטימ ַא ,רבח ןייא רעבָא
 .ּפָאק ןיא ןפָארטעג םיא טָאה ליוק ַא ןוא ,ףיוה ןיא ןפיולוצ

 ןענעז .ןלַאפעג זיא רבח רעזנוא יו ,טקרעמַאב ךיילג ןבָאה רימ
 -עגוצ ןוא עדַאקירַאב רעד רעטניה ןופ ןפָאלעגסױרַא זנוא ןופ עכעלטע

 טלָאװעג ןוא ןעמוקעגוצ ןענעז ןטַאדלָאס יד .רבח םעד ןעװעטַאר ןפָאל
 ןרַאפ ןקָארשרעד טשינ ךיז ןבָאה רימ ;ןסקיב יד ףיוא ןעמענ זנוא
 : ןטַאדלָאס יד וצ ןָאטעג יירשעג ַא טָאה עטרבח עגניי ַא ענייא .טיוט
 זיא רעכלעוו ,רבח רעזנוא ןופ זנוא ןביירט וצ טשינ ךיז ריא טמעש יו,

 ,ןרָאלרַאפ ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס יד ?? טיוט ןלַאפעג ןליוק ערעייא ןופ

 םיא ,רבח ןטיוט םעד טגײלעגפױרַא ,רופ ַא ןענופעג ןבָאה רימ

 ןבָאה ןקַאזָאק ןוא ןטַאדלָאס יד .,גנוטײלגַאב רעסיורג ַא טימ טריפעגּפָא

 רימ ןבָאה ךעלכיט ערעזנוא .זנוא ןביירטעצ וצ טַאהעג טשינ הזעה ןייק

 -עג געוו ןצנַאג םעד ןוא רבח םענעלַאפעג ןופ טולב ןיא טצענעגנייא

 ."ךיוח רעד ןיא ןטלַאה

 רעוװעשרַאװ םוצ שרַאמ רעכעלקילגמוא רעד יװ לומ רעמ

 רעד ףיוא "דנוב םעניילק, ןופ םרוטש רעד טַאהעג טָאה "קַאיוװַאּפ ;

 עקירָאײגנַאל יד ,שינעעשעג רענעי ןופ תודע ןַא .שילַאק ןיא עמרוט
 :םעד ןגעוו טלייצרעד (הרש) רעבעווש .ּפ "דנוב , ןופ ןירעוט

 ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילטנעצ .שילַאק ןיא גניטימ רעקיזיד ַא,

 טציילפרַאפ ןבָאה רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ --- ןדיי ןוא ןקַאילַאּפ ---

 וליפא ,ןענָאקלַאב ,רעטסנעפ עלַא ןענעז טלופרַאפ ,ץַאלּפ ןסיורג םעד
 ןעייטש סענובירט עכעלטע ףיױא .רעזייה עקימורַא יד ןופ רעכעד

 ,",ל .ּפ ,ק .ד ,ס ןוא .ס .ּפ .ּפ ,"דנוב ,, ןופ רעייטשרָאפ

 םוצ עיצַאגעלעד ַא ןקיש וצ טסילשַאב גניטימ-ןזיר רעד,
 יד ןעיירפַאב וצ ךיילג גנורעדָאפ רעד טימ רָאטַאנרעבוג רעשילַאק

 רעד טגָאזעגוצ טָאה רָאטַאנרעבוג רעד .(עשיטילָאּפ) ?עטריטסערַא

 ןגערפנָא ךיז זומ רע לייוו ,רעפטנע ןַא ןבעג וצ ןגרָאמ עיצַאגעלעד
 ,עשרַאװ ןיא
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 עקידתונכש יד ןופ למוט רעסיורג ַא ךיז טרעהרעד גנולצולּפ
 ,ןקַאזָאק דרעפ ערעייז ףיוא ןעילפ סע ,ןעמרַאדנַאשז ןפיול סע ,ןסַאג

 "? ןעשעג זיא סָאװ
 ,רָאטַאנרעבוג םוצ קעװַא זיא עיצַאגעלעד יד ןעוו טייצ רעד ןיא

 -עגנעמַאזוצ טייהרעליטש "דנוב םעניילק, ןופ *ןטַאי, עכעלטע ןבָאה
 טימ ןביוהעגנָא ןוא עמרוט רעד וצ קעוװַא ןענעז ייז .הרבח רעייז ןעמונ
 ."רעיוט םעד ןרידרַאבמָאב רענייטש

 יד) ייז ןבָאה ,רעיוט ןיא עדַאנָאנַאק-רענייטש יד קידנרעהרעד ,

 רעיױט רעד ...ןפלָאהעגוצ קינייװעניא ןופ (עטריטסערַא עשיטילָאּפ
 גנורעדנואוורַאפ טימ ןבָאה ןטנַאטסעֹרַא יד .,ןכָארבעגפיױא ןיוש זיא

 -נעמַאזוצ ייז טימ ךיז ןבָאה ייז ,ןדלעה עקשטיגניי יד ךיז רַאפ ןעזרעד
 | .. ןוא טשימעג

 -עג טשינ ןגרָאמ ןיוש ןעמ טָאה רָאטַאנרעבוג םוצ רעפטנע ןַא ךָאנ
 ,"ןייג טפרַאד

 ,רנ "רעקעווטנגוי, ןיא טקורדענּפָא ,1905 רָאי ןגעוו טייג סע)
 .(עשרַאו ,1987 4

 -וצ ךָאנ רימ ןענעק עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד ןעײרפַאב ןגעוו
 : םיטרּפ רָאּפ ַא ןבעג

 עסיורג ןעמוקעגרָאפ ןענעז 1905 ןופ געט-רעבָאטקָא יד ןיא ,
 ,ךעלדנעפ עטיור טימ "ןטַאי, עניילק רעטרעדנוה ןופ סעיצַארטסנַאמעד

 "!טייהיירפ ייז ןבעל לָאז , *! םזירַאצ ןטימ רעדינ, :ןעגנוזָאל יד רעטנוא

 טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה -- ?!עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד ןעײרפַאב ,

 םייב ליײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג ןבָאה ייז .ןסַאג רעשילַאק יד רעביא
 -דנַאש סָאד ןכַאמ בורח םייב ,סעיזַאנמיג יד ןיא ןביוש יד ןקַאהסיוא
 ןפנָארב רעד ואוו ,לָאּפָאנָאמ-פנָארב םעד ןוא 25 ַאניבַאב ףיוא זיוה
 .?קָאטשניר ןיא ןרָאװעג ןסָאגעגסיױרַא זיא

 .(1927 ףוס ,"רעקעוו רעשילַאק,)

 -סערַא עשיטילָאּפ יד ןעיײרפַאב םייב זַא ,טלייצרעד ךיוא טרעוו סע

 -נרירטסנָאמעד יד ןגָאיעצ טװאורּפעג דרעפ ףיוא רעטילימ טָאה עטריט

 םידדצ עדייכ ןוא סױטשנעמַאזוצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע .הנחמ עקיד

 -רַאפ ןענעז "דנוב םעניילק , ןופ ךעלגניי ,ןטסולרַאפ ןטילעג ןבָאה

 ,ןרָאװעג טעדנואוו

 ןפורעג ךיוא "דנוב םעניילק , םעד טָאה ןעמ ואוו ,ןילבול ןגעוו

 ; סעדנעגלָאפ קרָאי וינ ןופ םוַאב דוד 'ח רעביא זנוא טיג ,"דנוב ץָאמָאּפ ,
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 םעניילק, םוצ ןרעהעג טפרַאדעג ךיא בָאה ןרָאי עניימ טיול שטָאכ ,

 ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןעמונעגניײרַא ךיילג ךימ ןעמ טָאה ,"דנוב
 רעטניה טַאהעג ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד ."דנוב ,
 ןופ רעטלע ןיא ךיא בָאה ןטעברַא וצ ןביוהעגנָא) טעברַא ןופ ןרָאי ךיז
 ,ןזָאלרַאפ רימ ףיֹוא ךיז ןעק ןעמ זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ ןוא (רָאי 8
 ,טייקטסיירד עקיטלַאװעג ַא ןזיװעגסױרַא טָאה "דנוב רעניילק , רעד
 םתס ןוא טפול רעד ןיא ןסיש ,סערוטנַאװַא-ןסָאג ןכַאמ רע טגעלפ טּפָא
 ײצילָאּפ רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצוצּפָא ידכ ,למוט ַא ןכַאמ

 טייצ רענעי וצ טגעלפ "דנוב , רעד סָאװ ,ןטקַא יד ןופ ןקַאזָאק ןוא
 רעניילק , רעד טָאה לָאמנייא ,טָאטש ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא ןריפכרוד
 ,ןטנַאיצילָאּפ 2 זיוה ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ןטלַאהעג ןוא טריטסערַא "דנוב
 סע ואו ,ףיוה ןסיורג ַא ןעגנַאגעגיײברַאֿפ קילעפוצ ןענעז עכלעוו

 טָאה סע עכלעוו רַאפ ,ןשטנעמ רעטנזיוט ליפ טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענעז
 -סערַא ןגָאלשּפָא ןעוועג זיא טעברױַא עטכילַאב ַא .קעדַאלװ ,ב טדערעג
 ןגָאלשעגּפָא וליפא "דנוב םעניילק , ןופ עּפורג ַא טָאה לָאמנייא .עטריט
 זיא סָאד .ףָארטש ערצווש ַא טָארדעג טָאה סע ןעמעוו ,ןטריטסערַא ןַא
 ףיוא ןסָאשעג טָאה "לטפניפ , שידנוב ַא ןופ רבח ַא יו ,םעדכָאנ ןעוועג
 "עג רבח םעד ןוא טנַאיצילַאּפ ַא ןפָאלעגנָא זיא'ס .רָאטַאקָאװָארּפ ַא

 םעניילק , ןופ ךעלגניי ןבָאה לקריצ:יײצילַאּפ םוצ געוו ןפיוא .טּפַאכ
 םעד טּפַאכעגנָא ,דרע רעד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא גנולצולּפ ךיז "דנוב

 ,קָאטשניר ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה רע ןוא סיפ יד רַאפ טנַאיצילַאּפ
 טָאה טנַאיצילָאּפ רעד .ןפָאלטנַא לייורעד זיא רעטריטסערַא רעד

 טָאה טרָאד ,לקריצ ןיא טריפעגקעװַא ןוא ןטלַאהרַאפ ךעלגניי רָאּפ ַא

 ײז ןעמ טָאה סנגרָאמוצ רעבָא ,חצר תכמ ןגָאלשעג רעדניק יד ןעמ
 -ַאב ךיז ייז ןבָאה ּפעק עטלייבעצ טימ .יירפ רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא
 ,"וטפיוא רעייז טימ ץלָאטש ,סָאג ןיא ןזיוו

 :ןגיובנעלע .ק ,א טביירש טָאטש רעבלעז רעד ןגעוו

 ,םענרַאפ ןטיירב ַאזַא ןיא ןעוועג זיא גנוכַאװרעד עשיטילָאּפ יד

 -ַאּפ טלדנַאהרַאפ טסנרע ןבָאה רָאי 16 זיב 12 ןופ רעדניק וליפא זַא

 ןוא טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא טָאה "דנוב , רעד .ןגָארּפ עשיטיל

 "ףנוב ץָאמָאּפ , -- עּפורג ערעדנוזַאב ַא ןיא גרַאװגניי סָאד טריזינַאגרָא

 ס'נעמ גנָאי רענילבול , עכַאגסױא רעד ןיא) ."דנוב םעד ףליה ---

 ָאד טדער רבחמ רעד ,1934 קרָאי וינ ,2292 גניר-רעטעברַא שטנערב

 ,(1904 רֶאי ןגעוו
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 טימ ןבָאה רעדניק ערענָאיצולָאװער יד קרַאטש יװ םעד ןגעוו
 ייווצ תודע ןגָאז ,ףמַאק םוצ ןסירעג ךיז המשנ רעייז ןופ ןרעביפ עלַא

 -לעזַא טיג ףורפיוא ןייא ,קסױרבָאב ןיא "דנוב םעניילק, ןופ ןפורפיוא
 :עיצַארטסנָאמעד א תעב ןָאט וצ ױזַא יו ,ןעגנוזייוונָא עכ

 -יללק ,ךימ ,עיצַארטסנָאמעד ַא ףיוא ןײגסױרַא ןעז רימ ןפרַאד,
 ןטישנָא ןוא עניילק ןייק טשינ ךעלעקעז ןיינפיוא ןעז ןפרַאד ,םירבח ענ
 ףיוא דנַאלסור ןופ רעירַאטעלָארּפ עלַא ןקעוופיוא ןוא רענייטש טימ
 ,זנוא וצ ןייטשוצ ןענעק טשינ ןלָאז ןקַאזָאק יד ,ןדַאגירב עָאװעיִאב
 " ! טלעוו עצנַאג יד ןעגנילק לָאז זנוא טימ

 : ףורפיוא רעטייווצ ַא ןוא

 ,1905 ,לירּפַא 12 ,קסױרבָאב ,

 ! ךייא טקינייארַאפ ,טעטש עלַא ןופ ךעלגניי

 יַארּפ לירּפַא ןט12 םעד ןטכענ ןבָאה ,ךעלגניי רעקסיורבָאב ,רימ
 ,רַאפרעד גנושרעהטסבלעז רעד ןופ טייקשהיח רעד ןגעק טריטסעט

 ערעזנוא גרובסרעטעּפ ןיא ןסָאשרעד רַאונַאי ןט9 םעד טָאה יז לייוו
 ףיוא עיצַאנ ןייא טצייר גנושרעהטסבלעז יד לייוו ,רַאפרעד ןוא םירבח
 ,וװ .א .א רעטייווצ רעד

 ,טשינרָאג ןעייטשרַאפ ,ךעלגניי ,רימ זַא ,ןעניימ טשינ ןעמ לָאז
 רעד ןופ ךָאי םעד ןליפ ןוא טוג רעייז ןעייטשרַאפ רימ ! ןיינ ---
 ןענַאװ זיב רעוועג סָאד ןגײלקעװַא טשינ ןלעװ רימ .גנושרעהטסבלעז
 -לַאנָאיצַאנ עקידנריאוטיטסנָאק יד ןרעוו ןפורעגפיונוצ טשינ טעוו'ס

 ןוא רעטקעריד ,רעכיילג ,רענײמעגלַא ןופ דוסי ןפיוא גנולמַאזרַאפ
 ,סעיצַאנ ןוא טעטש עלַא ןופ םירבח ,רעבירעד .טכערד-לַאװ רעמייהעג
 ןופ ןפרַאװאוצּפָארַא זיא בוח רעטשרע רעזנוא ןוא .ךייא טקיניײארַאפ
 ,גנושרעהטסבלעז יד סעציײלּפ ערעזנוא

 עשיטילָאּפ יד ןבעל לָאז !גנושרעהטסבלעז רעד טימ רעדינ
 לָאז !םזינויצ ןטימ רעדינ !םזילַאיצַאס רעד ןבעל לָאז ! טייהיירפ
 !דנוב רעד ןבעל

 ."ךעלגניי רעקסיורבָאב עּפורג ַא

 ,(ןרַאלּפמעזקע 500 ןיא שיסור ןיא ןענישרעד זיא ףורפיוא רעד)

 עגניי סָאד ןעוועג זיא ךעלקילג .,רעיורט טימ טשימעג דיירפ

 ,עטקירעדינרעד סָאד ,ןבעל יירפ ַא ףיוא גנונעפָאה רעד טימ ץרַאה

 רעד ןיא לײטנָא רעד .טליפרעד תובישח ַא טָאה דניק ענעטערטעצ

 עכלעוו ףיוא ןעלגילפ --- ןבעגעג ןעלגילפ רעדניק יד טָאה עיצולָאװער
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 -נַאפ רעד ןופ קילבוּפער רעד ןיא טייוו-טעה ןגױלפעגקעװַא ןענעז יז

 רדסכ רעבָא ןענעז דיירפ רעכעלכיײלגרַאפמוא ןופ געט יד .עיזַאט
 ,תונברק עקילייצמוא יד בילוצ רעיורט טימ ןרָאװעג טבירטַאב

 :עשרָא טָאטש רעד ןופ ץנעדנַאּפסערָאק ַא זיא טָא
 ןטסערַא יד .ךעלגניי עקירָאי-15 -- 14 עמרוט ןיא ןציז סע

 -גָאּפ ןגעק ץושטסבלעז ַא ןטיירגוצ ןטימ תוכייש ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 .(1904 ,רעמוז) .ןעמָאר
 ןעמ טָאה קירוצ געט עכעלטע טימ .,1905 ץרעמ 22 ,יקולירּפ

 -רדח ןקירָאי-13 ַא גנושרָאפסױא רעד תעכ ןגָאלשעצ ןוא טריטסערַא

 ןגייא ןַא ןבעלקנָא טװאורּפעג רע טָאה יײצילַאּפ ןופ טיי טשינ ,לגניי

 ַא בילוצ קינװַארּפסיא ןופ קיטירק ַא טימ ?לטעלב , ןבירשעגנָא

 ,סַאלק-ץנַאט ַא ןופ טסערַא ןַא תעב עיזיווער רעגנערטש
 16 םעד ןעמ טָאה קינלַאשטַאנָאדארג ןופ תועידי יד טיול .סעדָא

 ןשטנעמ 214 ןשינעעשעג עקיטולב יד תעב טריטסערַא ,1905 ,רעבָאטקָא

 רעטלע ןיא רעדניק ןעוועג ןענעז ייז ןופ 12 .ןדיי 197 ייז ןשיווצ ןוא

 ,רָאי 14 זיב 12 ןופ
 שריה :טריטסערַא ןעמ טָאה ,1905 ,ינוי 14 םעד, .ןַאיצנעװס

 ַא ןוא רָאי 18 --- יקצירוק לדנעמ ;טלַא רָאי 16 --- יקסנַאשַארַאט

 ויב 11 ןופ רעטלע ןיא רעדניק ץלַא ,ןַאמ 12 לכה-ךס ,ערעדנַא ייר
 ןרָאי ערעגניי יד ןיא זיא עטריטסערַא יד ןופ טייהרעמ יד .רָאי 8
 ."ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא םעד ןגעוו טָאה "דנוב , רעד

 ַא ןיא טריטסערַא ןעמ טָאה 1904 רַאורבעפ 14 םעד .קסניּפ

 ןיא סעיזיוער ןעמוקעגרָאפ ןענעז ךָאנרעד .ךעלדיימ עגניי 12 הריד
 .ןעמייה ערעייז

 רעקסניּפ ןופ ןײגסױרַא םייב ןעמ טָאה רָאי ןבלעז ןופ רעמוז

 ,ןשטנעמ לָאצ עסיוועג ַא טריטסערַא רבח ַא ןופ היול ַא ךָאנ םלוע-תיב

 ,ךעלגניי עקירָאי-19---10 ייז ןשיווצ
 -ּפָא טלָאװעג ןבָאה ןטסידנוב .1904 ילוי 21 םעד .,וועליהָאמ

 עדייב ןופ יירעסיש ַא ןכָארבעגסיױא זיא'ס .רבח ןטריטסערַא ןַא ןגָאלש
 ןופ לגניי ַא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ דרעוװש ַא טימ זיא ייברעד .ןטייז
 ,רָאי 10 ךרעב

 ןיא ןסָאשעג ןעמ טָאה גָאט ןצנַאג ַא .1905 רַאונַאי ףוס ,עשרַאװ
 ,תוביס עטסקיטשינ יד בילוצ ןעמ טָאה ןסָאשעג .ןסַאמ-רעטעברַא יד
 -- 10 ןופ רעטלע ןיא ךעלגניי עטעדנואוורַאפ 2 ןעזעג ךיוא בָאה ךיא

 ,רָאי 2
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 רעטניה טריטסערַא ןעמ טָאה 1905 רַאונַאי 21 םעד .שטירזעמ
 ןײרַא טָאטש ןיא ןריפוצ טגנערבעג .ױעטעברַא עּפורג ןַא טָאטש רעד
 25 --- 20 ןוא רעטעברַא 20 -- 25 ,סנירעטעברַא 15 ןעמ טָאה
 -רענלעז ןקרַאטש ַא ךרוד טלגנירעגמורַא ןעוועג ןענעז ייז ,עכעלטנגוי
 9 ןופ רעטלע ןיא עכעלטנגוי יד ןעמ טָאה ירפ סנגרָאמוצ ,יָאװנָאק
 ןוא גנושרָאפסױא ןַא ףױא טַארטסיגַאמ ןיא טריפעג רָאי 14 זיב
 ןרעטלע יד קירוצ ןבעגעגרעביא ייז ךָאנרעד

 ןופ ןַאגרָא ןשידנעלסיוא ןיא טקורדעגּפָא ,ןטכירַאב יד ןופ)
 ,?ַאיטסעווזיא ַאינדעלסָאּפ , ,"דנוב,

 יד ןוא ,עיצַאטסעפינַאמ ַא רעדניק עניילק ןכַאמ שטירזעמ ןיא,
 ןוא םוקילבוּפ ןקידנריצַאּפש-קיאור םעד ןליוק טימ ןטישַאב ןטַאדלָאס
 ןשיליוּפ ןופ ףורפיוא ןַא ןיא ךיז טגָאז --- ?עטרינַאר ליפ ןלַאפ סע
 ,1905 ףוס ,"דנוב , ןופ טעטימָאקדָאיַאר

 שכעלגעט יד טלייצרעד שטירזעמ ןיא דָאב-טולב רעבלעז רעד ןגעוו
 ; 1906 ראונאי 17 ,9 'רנ "רעקעוו , רעד --- ?דנוב, ןופ גנוטייצ

 ןופ קיירטש ןשיטילָאּפ ןטריפעגכרודַא ןַא ךָאנ סָאְד זיא ןעשעג
 ,"דנוב ,

 טכוזעג טָאה יז ,טגערעגפיוא ךעלקערש ןעוועג זיא יײצילָאּפ יד,
 ךיז טָאה לַאפוצ א ןוא .סעכ ריא ןסיגוצסיוא טייהנגעלעג ַא סעּפע
 רעדניק עניילק ןבָאה (1905 רעבמעצעד) 24 םעד תבש .,ןענופעג דלַאב
 עטיור א ןעמונעג ןכָאה ייז .עיצארטסנָאמעד א ןיא ךיז טליּפשעג
 "שזארטס רעד .,ןסַאג יד ןיא טריצַאּפשעגמורא ןוא ןָאפ ַא טכַאמעג ,ךוט

 ןביױהעגנָא ןבָאה רעדניק יד .הרבח רעד טימ המחלמ ןיא סיורא זיא קינ
 טָאה קינשזארטס רעד ,ןליוק-יינש טימ קינשזארטס םעד ןרידרַאבמָאב
 רידנַאמָאק םוצ קעװַא רע זיא ,ערעווש א זיא המחלמ יד זא ,ןעזרעד
 "ױרָאמוא , רָאפ ןעמוק טָאטש ןיא זא ,טלייצרעד ןוא ןָאזינרַאג ןגיה ןופ
 סע סָאװ טגערפעג טשינ וליפא טָאה ויציפָא רערוכש רעד ."ןעגנונ
 ןליטשוצנייא ידכ ,ןטאדלָאס 20 ןבעגעג םיא טָאה רע ןוא רָאפ טמוק
 .+."ןעגנונדרָאמוא , יד

 ןסָאג יד ןיא ןסָאשעג ןדלעה יד ןבָאה דנַאנַאכָאנ טייצ העש 2
 ןוא ,ןליוק ךרוד -- עטעדנואוורַאּפ-רעװש 12 ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד
 "עג ןיוש ןיא רענייא .ןסקיב יד טימ ּפעלק ךרוד עטעדנואווראפ 5
 ,"ןדנואוו יד ןופ ןברָאטש

 -לא ןא טריפעגכרוד "דנוב, רעד טָאה םעד ןגעק טסעטָארּפ סלא
 ,קיירטש םעניימעג



 71 "ךנוב רעניילק, רעד

 םעד ,48 'רנ "גנוטייצ-סקלָאפ , רעד ןיא ץנעדנָאּפסערָאק א ןיא

 : אילָאװ אקסנודז ןופ ןבעגעגרעביא טרעװ ,1906 יַאמ ןט7

 עטשרע סָאד יַאמ ןט1 םעד ןעמ טרעייפ טָאטש ןיא זנוא ייב ,

 ,"דגוב רעניילק, רעד טכאמעג טָאה עיצַאטסעפינַאמ ַא, ,"לָאמ

 א עיגראיווַאק א ןיא טריטסערא 1906 ןיא ןעמ טָאה עשרַאװ ןיא

 ןטייו ןיא טקישרַאפ יז טָאהמ .רעטעברא-רעקעב עשידיי עּפורג

 ןענעז עטקישרַאפ יד ןשיװצ .עירָאטירעט רעקסלעגנאכרא ןיא ,ןופצ

 ,ךעלגניי עקירָאי 16 ןעוועג ךיוא

 : טגָאזעג טרעוו עמרוט רענילבול ןופ ווירב ַא ןיא

 טשטייגקעג טלַא ןייז ,דיי רעָארג רעטלא ןא ףיוה ןרעביא טייג טָא,

 "סערַא םיא טָאה'מ .טנלע ןוא רעיורט ןפיט ַא סיוא טקירד טכיזעג

 טשינ ןוא ןריטסערא ןעמוקעג זיא'מ ןכלעוו ,ןוז ןייז טָאטשנָא טריט

 ."ןענופעג

 ןמ רעכערברַאפ ַא ךיוא ,רָאי 13--12 ןופ דניק ַא טייג טָא ןוא;

 ,"םתסה

 -סקלָאפ; רעד ןיא טקורדעגּפָא ןעוועג זיא סָאװ ,ווירב-עמרוט רעד

 םוחנ :טפירשרעטנוא םעד טָאה ,1906 רעבמעװָאנ 15 ןופ "גנוטייצ

 ,(ןינאכ .נ) רענזריק

 ףמַאק ַא ןריפ טגעלפ קסניּפ ןיא "דנוב רעניילק , רעד ױזַא יו

 :"קסניּפ רָאי טנזיוט , ךוב ןיא טרעדלישעג טרעװ ,ײצילַאּפ רעד טימ

 "עג ?ןטסידנוב עניילק , יד ןבָאה ײצילַאּפ רעד טימ ףמַאק ןיא,

 ןגעלפ ,דנַאלסור ןקילָאמַא ןיא ,טייצ רענעי ןיא .ךרד םענעגייא ןַא טָאה

 ןפיוא .סעקדוב ענרעצליה סנטסָאּפ ערעייז ףיוא ןבָאה ןטנַאיצילַאּפ יד

 עדייב ןופ ךעלבייש עניילק ייוצ טימ עקדוב ַא ןייטש טגעלפ גָאר

 ףיוא סָאװ ,"ןעז , ןוא קינייװעניא ןציז טגעלפ טנַאיצילָאּפ רעד ןוא ןטייז

 רעד טגעלפ טכענ עקידרעטניװ עסיורג יד ןיא .ךיז טוט סָאג רעד

 יגײרַא ץלעּפ ןרעווש ןיא ןוא סעקילָאװ עסיורג ענייז ןיא טנַאיצילָאּפ

 ןטַאי עניילק יד .,ןפָאלש קַאמשעג ןוא ךיז ןערוננייא ,עקדוב ןיא ןכירק

 ןכַאמ ,טנַאיצילָאּפ ןטימ עקדוב יד ןרעקרעביא ,ןעמוק טלָאמעד ןגעלפ

 ןכַאמ ייז ןגעלפ ,ןעמוקַאבסױרַא ךיז טגעלפ רענעי זיב ןוא ,ַארוה ַא

 סָאד , ,"םעלָא טימ ןטנַאיצילָאּפ יד ןסיגּפָא ךיוא ןגעלפ ייז .חרביז ַא

 טגעלפ ןעמ :ןפוא ַאזַא ףיוא ןעמוקרָאפ טגעלפ םעלָא טימ ןסיגּפָא

 ןטימ לסייוו סָאד ןגייזסיוא ,ךעלעכעל עניילק ייז ןיא ןכַאמ ,רעייא ןעמענ

 יד טָא ,ןרימשרַאפ ןוא םעלָא טימ ץכעלָאש עטסוּפ יד ןליפנָא ,לבלעג
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 טָאה ןדָאש ןסיורג ןייק .ןטנַאיצילָאּפ יד ןיא ןפרַאװ ןעמ טגעלפ רעייא
 ."טריזירָארעט םעד ךרוד ייז טָאה ןעמ רעבָא ,טכַאמעג טשינ ייז ןעמ

 עטשרמולכ ןענעדרָאנײא "דנוב רעניילק , רעד טגעלפ קסניּפ ןיא
 ,ןקַאזָאק יד ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצוצּפָא ידכ ,סעיצַארטסנָאמעד
 רעד סָאװ ,ןעגנוטערטסױרַא יד ףיוא ןפרַאװ ןענעק טשינ ךיז ןלָאז יז

 קע ןטייווצ ַא ןיא טריפעגכרוד טייצ רעבלעז רעד ןיא טָאה "דנוב ,|
 ךָאנ ךיז ןגָאימורַא ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז ןקַאזָאק יד .טָאטש
 רענייטש טימ ןפרָאװַאב ןבָאה עכלעוו ,טייל-הרבזח עניילק סעקּפורג יד
 ,טציירעצ ייז ןוא ךעלדרעפ עשיקַאזָאק יד

 ,ללכה ןמ םיאצוי ןייק טשינ ןענעז ןטקַאפ עטגנערבעג עלַא יד
 עצרוק ,טייצ רעשימרוטש ַא ןופ ןרעטסומ זיולב ןענעז ייז ,טרעקרַאפ
 רעדניק עשידיי יד סָאװ ,םליפ-סנבעל ןשיטַאמַארד ַא ןופ ךעלדליב
 -טעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה ןיא ןפַאשעג ןַאד ןבָאה עכעלטנגוי ןוא
 ,בשומה םוחת ןופ ךעל



 טעטש ײװצ 9

 ןעוועג ןענעז סע ואוו ,טעטש ייווצ ןענעז ווָאקרטעיּפ ןוא שזדָאל

 -רַאפ וצ ןבָאה סָאװ ,"דנוב םעניילק , ןֹופ סעיצַאזינַאגרָא עקרַאטש

 ןופ עקיצנייא יד ןעװעג טשינ ןענעז ייז .םישעמ עסיורג ןענעכייצ

 -עדנַא לָאצ עסיורג ַא ןלעטש ךיז ןענעק ייז טימ ייר ןייא ןיא .ןימ םעד

 ,רעדנוזַאב טלייטעגסיוא רעטרע עדייב יד ןבָאה רימ ביוא .טעטש ער

 רעמ תושר רעזנוא ןיא ןבָאה רימ סָאװ רַאפרעד ךעלסילשסיוא סע זיא

 .טעטש ייווצ יד טָא ןגעוו דָארג לַאירעטַאמ
 ןדער ןזָאל רימָאל שודָאל טָאטש-ליטסקעט רעסיורג רעד ןגעוו

 ,טייצ רענעי ןופ תודע יירד
 ןיא ןבָאה טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ביֹוהנָא : רעלסקעוו רבח

 ןבָאה ץניװָארּפ רעד ןופ .ןקירבַאפ עסיורג יד טנפעעג ךיז שזדָאל
 ןוא 8 ןופ רעדניק וליפא ןוא עכעלטנגוי ןסַאמ ןעמָארטש ןביוהעגנָא
 טקעטשעגנָא טָאה רעטעברַא ערעטלע יד ןופ גנורעטיברַאפ יד ,רָאי 0

 ןזיװַאב ךיז ןבָאה סַאג ַאננעימאק ןופ ןרעיומ יד ףיוא .רעדניק יד ךיוא

 רעד טימ רעדינ; :טפיושפיא רעד טימ ךעלטעלב עטשרע יד
 "! גָאט סטעברַא רעקידהעש-8 רעד ןבעל לָאז/ ?!גנושרעהטסבלעז

 ."דנוב רעניילק , רעד ןעוועג זיא ןבירשעגרעטנוא

 רַאפ טריטסערַא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב רָאי 17 וצ :ןַאניב רבח

 יירד יד ןופ טַאדנַאמ ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה רָאי 18 וצ .ךעלטעלב ןלייט

 ןָאיַאר רעשזדָאל ןופ ץנערעפנָאק ַא וצ ןקירבַאּפ רעשזדָאל עטסערג
 ןבָאה םעד ןופ .סַאג ַאבוקַאי ףיוא עיצַארטסנָאמעד ַא ךיא קנעדעג טָא

 -ניק סלייטנטסרעמ ,הרות-דומלת ס'בר ןופ ךעלגניי יד טסואוורעד ךיז

 ךיז ייז ןבָאה ךיג ףיוא .סַאג ןיא סיױרַא יז ןענעז .רעטעברַא ןופ רעד

 רעדינ, :ןבירשעגפיוא ייז ףיוא ןוא רענעפ עטיור ענעריּפַאּפ ןפַאשעג
 רעטעברַא ערעטלע יד טימ ןעמַאװצ "!גנושרעהטסבלעז רעד טימ

 ךיז ןבָאה סע .ןסַאג רעשזדָאל יד רעביא טרישרַאמ ץלָאטש ייז ןבָאה
 עטיור יד ןביוהעג רעכעה ןבָאה רעבָא עניילק יד ,ןקַאזָאק ןזיוװַאב
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 דלַאב "! גנושרעהטסבלעז רעד טימ רעדינ; : ןגירשעגסיוא ןוא רענעפ
 םעניילק ַא ןיא ןפָארטעג טָאה ליוק ַא .יירעסיש ַא ךיז טרעהרעד
 ,טנַאה ןיא ןָאפ רעד טימ ןלַאפעג זיא רע .לגניי

 ףיוא ןעוועג זיא גנולמַאזרַאפ עטשרע ןיימ :גרעבנעזָאר רבח
 ךס ַא טלמַאזרַאפ ןעועג ןענעז סע .1899 רָאי ןיא ,סַאג עוָאגרַאט

 ףיוא ןעוועג ןיב ךיא ,רעטעברַא-רעדניק ךיוא ייז ןשיװצ ןוא רעטעברַא
 ,סַאג ַאקסירדנַאסקעלַא ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,עיצַארטסנַאמעד ַא

 -ןסקיב ןעמוקעג ןענעז דלַאב ןוא ןקַאזָאק ןטירעג ןגעקטנַא ןבָאה סע
 ,ןּפלַאז

 .טנגוי ןכרוד טנדרָאעגנייא ,טנווָא-תונורכז ַא ףיוא טלייצרעד)
 ,(1929 בױהנָא רעדָא 1928 ףוס ,שזדָאל ןיא "טפנוקוצ , דנוב

 רעדניק יד ןבָאה 1905 רָאי ןופ ןפמַאק ערענָאיצולָאװער יד תעב

 עסיורג טימ טלָאצעג ןוא טקילײטַאבטימ ךיז קרַאטש עכעלטנגוי ןוא
 ןופ טרעיודעג טָאה סָאװ ,קיירטש םענײמעגלַא םעד תעב .תונברק
 19 רעטעבױַא יד דצמ ןלַאפעג ןענעז ,רַאורבעּפ 27 ןויב רַאונַאי 6
 ןענעז ענעלַאפעג יד ןופ לייט רעסיורג ַא .עטעדנואוורַאפ 42 ןוא עטיוט
 .רָאי 20 ןיב 16 ןופ רעטלע ןיא עכעלטנגוי ןעוועג

 :ןשינעעשעג עקידרעטעּפש יד ןיא ןוא

 ןזיװַאב סַאג עינדָאכסוװװ ףיוא ךיז טָאה 1905 יַאמ 27 םעד תבש,
 עיצַארטסנָאמעד ַא ןופ םינמיס עלַא .רעדניק ןופ עיצַארטסנַאמעד ַא
 -ולָאװער ,ןפורסיוא ערענָאיצולָאװער ,לכיט טיור ַא :ןעװעג ןענעז
 ןוא אנוש ןפיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס ףניפ .ןעגנַאזעג ערענָאיצ

 ,טולב טימ ךיז קידנסינַאב ןלַאפעג ןענעז ןטנַארטסנַאמעד עגניי ייווצ
 ןסױטשעגנײרַא טנַאיצילַאּפ ַא טָאה לגניי טעדנואוורַאפ ךעלברעטש ַא
 .ןברָאטשעג לגניי סָאד ןיא סנגרָאמוצ .קָאטשניר ןיא סופ ןטימ

 ,?ַאיטסעווזיא ַאינדעלסָאּפ, ןיא ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןופ)
 ,לגניי םענעסָאשרעד ןופ היול יד ןעמוקעגרָאפ זיא יַאמ 29 םעד

 רעגײזַא 1 ןיוש רעבָא ,טנװָא 7 ףיוא טמיטשַאב ןעוועג זיא היול יד

 זיא'ס .םלוע ןַא ןעלמַאז ןעמונעג לָאטיּפש סיקסנַאנזָאּפ רַאפ ךיז טָאה
 ןבָאה "דנוג, ןופ רעייטשרָאפ ןוא גניטימ ַא ןרָאװעג טריזיװָארּפמיא
 רעד רעביא ןעגנַאגעג םירבח ןענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא .טדערעג
 ,לָאטיּפש םוצ רעטעברַא טקישעג ןוא טָאטש רעד

 טָאה'ס .ןַאמ טנזיוט עכעלטע טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה טנװָא 7 בלַאה
 רעדניק 250 ךרע ןַא טרישרַאמ ןבָאה סיוארָאפ ,היול יד ןביױהעגנָא ךיז
 טנעה יד רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז ,רָאי 12 --- 9 ןופ רעטלע ןיא
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 -רַאנירַאמ ענעסירעגּפָא ןעוועג ןענעז םישובלמ ערעייז .,ןעייר עגנע ןיא
 טרישרַאמ טסיירד ןבָאה רעדניק יד .סעװרָאב ןעוועג ןענעז ךס ַא ,סעק

 ,סיוארָאפ
 ַא -- ריא ךָאנ ןוא הלגע יד טגעװַאב ךיז טָאה רעדניק יד ךָאנ

 .ֿפעק םי
 רעטעברַא ךט ַא -- ןרַאוטָארט יד ףיוא .לופ --- ןענַאקלַאב יד

 ,ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ
 10 זיב טכיירגרעד ןוא טסקַאװ היול רעד ןיא עטקילײטַאב לָאצ יד

 ײלארַאפ עלַא ,רענעמ ןוא ןעיורפ ,ןקַאילַאּפ ןוא ןדיי ,ןַאמ טנזיוט

 ךרודַא ןזָאל ןקַאזָאק ןעגנולײטּפָא .גוצ םוצ ךעלרעייפ ךיז ןקינ
 רעטכידעג ַא ףיוא ךיז ןפרַאװ וצ ,סיוא טעז ,קידנגַאװ טשינ ,היול יד
 רעטניה .רענעפ יד ןביוהוצפיוא רעריפ יד ןסילשַאב ךעלדנע ,עסַאמ
 ַא ןורָא ןרַאפ ןוא סעטנעל עטיור טלקיוװעגפיוא ןרעו ןורא םעד

 -ַאפעג ערעזנוא ערע , :שידיי ןיא טפירשפיוא ןַא טימ ןָאפ עצרַאװש
 -ולָאװער ךיז ןרעה סע .ּפעק יד ּפֶא טקעד םלוע רעד ."םירבח ענעל
 עשיליוּפ ןופ גנולײטּפָא ןַא .שיליוּפ ןוא שידיי ןיא רעדיל עדענָאיצ
 ןרַאפ .רעדיל ערענָאיצולָאװער ןופ גנַאזעג טימ סיוארָאפ טייג םירבח
 ףיוא םיא ןגָארט ןוא ןורָא םעד ּפָארַא רעטעברַא יד ןעמענ םייחה-תיב
 דובכ םעד ןבעג ייז ךיוא לָאז'מ זַא ,ןטעב רעטעברַא עשיליוּפ ,טנעה יד

 שילױּפ ןיא רענדער 7 ןדער זיוה-חרהט ןיא ,ןורָא םעד ןגָארט וצ
 טייג טנוװָא 10 .ד .ס .9 ןופ רעייטשרָאפ ַא ךיוא טדער סע .שידיי ןוא
 ,טָאטש ןיא קירוצ ןעייר ענעסַאלשעג ןיא םלוע רעד

 ,(1909 ינוי ,236 רעמונ ,"ַאיטסעווזיא ַאינדעלסָאּפ;)

 -ימָאק רעשודָאל רעד טָאה החיצר רעקיטולב רעקיזָאד רעד ןגעוו

 : ףורפיוא ַאוַא טזָאלעגסױרַא "דנוב , ןופ טעט
 עכלעוו ,רעדניק עניילק הנחמ ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא טנייפ רעד ,

 לסיבַא ךיז ןליּפש ,ןפיטש גָאט ןקידתבש ןעיירפ םעד ןיא סױרַא ןענעז
 -עגפיוא ןבָאה רעדניק יד .ןעוט עסיורג יד סָאװ ,סָאד ןָאטכָאנ ןוא
 -נָאמעד ןוא טריטסעפינַאמ ןבָאה ןוא ןָאפ סלַא לכיט טיור ַא ןביוה
 ערענָאיצולָאװער קיטסול קידנעגניז ,גנושרעהטסבלעז רעד ןגעק טרירטס

 "! גנושרעהטסבלעז רעד טימ רעדינ, :קידנעיירש ןוא רעדיל

 ,סיוא טזייו ,טָאה עיצולָאװער עשרעדניק עקיזָאד יד רעבָא

 עכלעוו ,"ןדלעה, עשירַאצ יד ףיוא קערש עסיורג ַא ןפרָאװעגפױרַא
 ךלַאב טָאה ייז ןופ רענייא .רעוועג ןרַאפ טּפַאכעג דלַאב ךיז ןבָאה
 טעדנואוורַאפ רעווש ןוא דניק ןיילק ַא טיוט ףיוא ןסָאשרעד טרָא ןפיוא
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 ,םעד טימ רעמָאקלופ ךָאנ ןעוועג זיא "ןוחצנ, רעד .דניק טייווצ ַא

 -ןעלּפַאצ טולב ןסייה ןיא ,עטעדנואוורַאפ סָאד טָאה טנַאיצילָאּפ ַא סָאװ
 ,"קָאטשניר ןיא סופ ןטימ טרעדיײלשעגניײרַא דניק ןקיד

 טָאה ןעמ .טקַאפ ַא זיא סָאד רעבָא ,ןביולג טשינ ךיז טליוו סע,
 טייצ ַא ןיא ןבעל ייז לייוו ,רַאפרעד רָאנ רעדניק עניילק ןיא ןסָאשעג
 ,סעקלורטס ןוא שינעטלעהַאב ןיא טשינ ךיז ןליּפש ןוא עיצולָאװער ןופ
 טפָא ױזַא ןעמוק סָאװ ,סעיצַאטסעפינַאמ ןוא סעיצַארטסנָאמעד ןיא רָאנ
 סָאד ןוא .,ןכַאמכָאנ ױזַא ךיז טליוו סע סָאװ ןוא ןגיוא ערעייז רַאפ רָאפ
 ףיוא קידנקוק .גנוניישרעד ענעטלעז ןייק טשינ שזדָאל ןיא זנוא ייב זיא

 עכלעזַא ןיא טפָא טייצ עטצעל יד רעדניק יד ךיז ןליּפש ,עסיורג יד
 טשינ ןעמוקַאב ןיוש ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טשינ ןוא ,ןכַאז
 סָאד ןעק ,ןקַאזָאק עשירַאצ יד ןופ טונק רעד ךרוד ןכייצ ןקיטולב ןייא

 ןוא ייז וצ טָאה ןעמ סָאװ ןייטשרַאפ טשינ לכש רעשרעדניק רעייז
 ,?ןליּפש טשינ ךיז ךַאז ַאזַא ןיא רָאט ןעמ סָאװרַאפ

 ַא ןוא שזדָאל ןיא "דנוב םעניילק , ןופ עיצַארטסנָאמעד נַא ןגעוו
 -סיה רעד טלייצרעד ,ץנַאג הרש הנה ,ןירעוט רערענָאיצולָאװער רעגניי
 ; דניקנייפ השמ רעקינָארכ-רעקירָאט

 -יובעג-טסעפ ַא .רעמערק-טכיל ַא ןופ דעטכָאט ַא ןעוועג זיא יז,

 ,ןגיוא עצרַאװש עקידלקניפ עסיורג ןוא ּפעצ עגנַאל עצרַאװש טימ עט
 סָאװ ,םענייא ןדעי ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז וצ ןגיוצעגוצ יז טָאה
 טסנרע ליפ ױזַא טימ ןדער טגעלפ יז ,ןפָארטעג ריא טימ ךיז טָאה
 גנורעטסײגַאב ליפ ױזַא ןייז טגעלפ דייר עריא ןיא ,טנעמַארעּפמעט ןוא
 -עהוצ יד ןעגניווצַאב שממ טגעלפ יז זַא ,טפַארק-סגנוגייצרעביא ןוא
 ."רער

 עלעה יד רעטנוא ןבָאה גָאט ןטימ ןיא ,גָאטנָאמ ַא ןיא לָאמנייא,
 -םפיוא עשידיי טימ רענעפ עטיור ןָאטעג רעטַאלפ ַא ןלַארטש-ןענוז
 -רעדנַאנַאפ טָאה רענעפ יד .ןעגנוזָאל עשיטסילַאיצָאס ןוא ןטפירש
 הנח טריפעג טָאה'ס עכלעוו ,"ןטסידנוב עניילק, הנחמ ַא טלקיוועג
 ,הרש

 ןטינשעגניירַא ךיז טָאה ןדרעווש עקנַאלב טימ ןקַאזָאק עינטָאס ַא
 יד ןגעלעג קורב ןפיוא ןענעז דלַאב ןוא עיצַארטסנָאמעד רעד ןיא
 ,"טינש ןקיטולב ןופ תונברק

 רעטעברַא רעטנזיוט טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה רעטעּפש געט 2 טימ
 םייהעג רעירפ טכַאנ ַא טימ ךָאנ טָאה יײצילָאּפ יד רעבָא ,היול רעד וצ
 -ירעד ךיז טָאה'ס .סרעּפרעק עטיוט יד םלוע-תיב םוצ טריפעגקעווַא
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 ןרָאװעג ןלַאפַאב זיא סָאװ ,עיצַארטסנָאמעד עסיורג ַא טרימרָאפ רעכ

 ןטייז עדייב ןופ תונברק ךס ַא ןלַאפעג ןענעז סע ןוא ןקַאזָאק ןופ

 ןופ ןלַאפעג זיא יז .הרש הנח ןעוועג ךיוא זיא ענעלַאפעג יד ןשיווצ

 -רַאפ"רעוװש ַא ."דנוב/ ןופ ןָאפ יד טקידייטרַאפ טָאה יז תעב ,ליוק ַא

 אווָאינדולָאּפ ףיוא רעיוט ַא ןיא ןגָארטעגנײרַא יז ןעמ טָאה עטעדנואוו

 וצסיורַא ןזיװַאב סעטרבח עקידנעײטשמורַא יד וצ טָאה יז .סַאג

 -- ?ףמַאק ןיא ןברַאטש וצ זיא'ס טוג יװ ,רעטסעווש , :ןעשטּפעש

 ,קיבײא ףיוא ןגיוא יד טכַאמעגוצ ןוא
 ,(19235 ,16 .רנ ,"רעקעוו-טנגוי,)

 ַאינַאגרָא יד ,ָאקרטעיּפ ןיא "דנוב םעניילק, ןגעוו טציא ןוא

 רענעי ןופ תודע ןַא ,1905 ביױהנָא ןרָאװעג טעדנירגעג טרָאד זיא עיצ

 "טנגוי, ןטיול) טלייצרעד ,ל רבח ,רעטקילײטַאבטימ ַא ןוא טייצ

 : (1928 ,19 .רנ "רעקעוו

 "עג טשינ טכַאנ רענעי ןיא זיא "דנוב רעניילק , רעד ךיוא , .,,

 -עג רעגרעצליה ַא "סרעביוק , לשנַא ןיא ?ריטרַאװק, רעד ףיוא ,ןפָאלש

 לדנעפ טיור ַא ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא סַאג רעוועליס רעד ףיוא עדייכב

 יד טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז טעברַא רעד טימ ."דנוב םעניילק , ןופ

 "ָאװער רעייז ןעוועג זיא עכלעוו ,עטיא עטרבח יד סרעדנוזַאב ,רעריפ

 רעוט עטסוויטקַא יד ןענעז ,ךיז ןָאמרעד ךיא יו .טמיטשעג רענָאיצול

 -סוש עלַאב ,רעזָאל ,"קישטשנייב , המלש ןעוועג "דנוב םעניילק , ןיא

 סָאד ."ערעדנַא ךָאנ ןוא תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד ,סרעט

 ןַא ןעוועג זיא ןביוא ;טַארדַאװק ַא ןופ םרָאפ יד טַאהעג טָאה לדנעפ

 רעד עכעל סע, ,"גנושרעהטסבלעז רעד טימ רעדינ, :טפירשפיוא

 ,?םזילַאיצָאס

 ךיז ידכ ,ןסַאג יד ןיא טיירג ןייז וצ -- ןעוועג זיא ןַאלּפ רעזנוא

 ,"דנוב , ןסיורג ןופ עיצַארטסנָאמעד רעד ןיא ןסילשנָא ןענעק וצ

 ןענעז (1905 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד) יַאמ ןט1 םעד ,סנגרָאמוצ

 "רעמ .סַאג ןיא ןעוועג "דנוב םעניילק , ןופ סעטרבח ןוא םירבח עלַא

 טשינ גָאט םעד ןבָאה עכלעוו ,ךעלגניינרעל ןעוועג סע ןעגעז סלייטנטס

 -סקלָאפ ענָאיזַאק יד ןופ רעליש לָאצ עסיוועג ַא ךיוא ;טעברױַאעג

 .עיזַאנמיג ןסַאלק עטשרע יד ןופ עקינייא ןוא ןלוש

 ןיא גָאטיײב זיב טײרדעגמורַא ךיז רימ ןבָאה ןּפַאלקצרַאה טימ

 -נוב יד ןבױהנָא ךיז טעװ סע זַא ,טנכערעג ןבָאה רימ ואוו ,ןסָאג יד

 ..יןזיװַאב טשינ רענייק רעבָא ךיז טָאה'ס ;עיצַארטסנַאמעד עשיד
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 רימ ןבָאה ,טשינרָאג זיא'ס זַא ,קידנעעז ,גָאטימכָאנ טייצ קיטש ַא
 -ןוָאקלָאּפןעמרַאדנַאשז םעד ןזייוו ; ןרירטסנָאמעד וצ ןיילַא ןסָאלשַאב
 .. ךָאד טרירטסנָאמעד ןעמ זַא ,ווָאטָאלּפ קינ

 ךיז ןלָאז ייז םירבח עלַא ןָאטעג ןסיוואוצ ןעמ טָאה לענש-ץילב
 ןבעג ןכָאנ ןוא סַאג ַאקסרַאצנרַאג ףיוא ןרעיוט יד ןיא ןעלמַאזפיונוצ
 ןטימ ןרירטסנָאמעד ןבױהנָא ןוא סױרַא עלַא ןלָאז ןכייצ ןטדערעגּפָא ןַא
 ,טרירטסנַאמעד ןעמ זַא ,רעניד עשירַאצ יד ןָאט וצ ןסיוו וצ ידכ .לדנעפ
 רעד ןופ בױהנָא ןופ דלַאב טפרַאדעג םירבח יד ןופ רענייא טָאה
 ףיוא רעשעלרעייפ יד ןופ קָאלג םייב ןעגנילק ןבױהנָא עיצַארטסנָאמעד
 .סַאג רעקיבלעז רעד

 "וגעק לָאשטשָאק ןופ טרימרָאפ ךיז טָאה עיצַארטסנָאמעד יד
 טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה םירבח 40 רעביא .זיוה סיקסנַאמיש רעביא
 יד ,טקירדעגנעמַאזצ טסעפ ,םערָא ייב םערָא ןעייר 7 -- 6 ַא ןיא
 טשירטעמָאעג עקידעבעל ַא יװ ,ןעזעגסיוא טָאה עיצַארטסנָאמעד עצנַאג
 עטסעפ טימ רימ ןבָאה ןפורסיוא טימ ןוא ןטימ ןיא ןָאפ יד ,רוגיפ
 עװַארטס רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןרירטסנָאמעד וצ ןביױהעגנָא טירט
 ,וִצ

 ןעוועג גנורעקלעפַאב רעד ייב גָאט םעד ןיא זיא גנומיטש יד
 עטשרע יד ןבעג וצ ןזיוװַאב טשינ טָאה ןעמ .עטגנערטשעגנָא ןַא רעייז
 ךעלקערש ַא ןביוהעגנָא ךיילג ךיז טָאה סע יו ,קָאלג ןיא גנילק רָאּפ
 -זיױלבטנַא טימ ןטנַאיצילָאּפ רָאּפ ַא ןפיולוצ ןעמוקעג ןענעז'ס .ףיולעג
 עװַארטס רעד ייב טזומעג ןבָאה רימ ןוא טנַאה ןיא ןדרעװש עט
 טימ ןטייז עלַא ןיא ךיז קידנפיולעצ ,עיצַארטסנָאמעד יד ןזָאלרעדנַאנַאט
 ...ןעיירשעגסיוא עקיכליה

 ,שטנעמ ןייא יו .ךעלרעה ןלַאפעגסיױא זיא עיצַארטסנָאמעד יד
 טרירטסנַאמעד ץלָאטש ןוא קיטומ טרעטסײגַאב ןוא טלעזַאב רימ ןבָאה
 ףיוא ,גנונדרָא רעשיטסילַאיצָאס רעד רַאפ ,םזירַאצ ןקיטכעמ ןגעק
 ."ןוָאטָאלּפ שינעקיּפעצ

 טימ "דנוב םעניילק , ןופ עיצַארטסנָאמעדיײַאמ רעט-1 ןַא ןגעוו
 ןופ ןטקַא עמייהעג יד ןיא ןרָאװעג ןענופעג זיא רעטעּפש רָאי ַא
 -וקָאד רעטנַאסערעטניא ןַא עירַאלעצנַאק סרָאטַאנרעבוג רעװָאקרטעיּפ
 םעד ןגעוו טרָאּפַאר רעשיאיײצילָאּפ רעלעיציפָא ןַא זיא סָאד .טנעמ
 ,ךעלטרעוו רעביא ָאד םיא ןביג רימ ןוא ןינע
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 :(ליטס ןשיסור ןטלַא ןטיול זיא עטַאד יד)

 .םייהעג גנערטש .םינינע עכעלרעניא רַאפ םוירעטסינימ ,

 ,1906 לירּפַא 19 םעד

 305 .רנ ָאקרטָאיּפ טָאטש רעד ןופ רעטסיײמיײצילָאּפ

 ןוא רעװָאקרטָאיּפ ןופ ןָאיַאר ןשירעטילימ ןופ קינלַאשטַאנ םוצ

 ,ןטַאיװָאּפ רעקסמָאדַארָאװָאנ

 : טרָאּפַאר

 -ָאטש רערעטלע רעד טָאה ,.מ .נ רעגײזַא 2 ,גָאט ןקיטנייה םעד

 -רָאעג קע ןפיוא ךיז קידנעניפעג ,קויליָאמָאס קינשזַארטס רעשיט

 ךיז ןענעז סַאג רעקזדורגָאװָאנ רעד ףיוא זַא ,טקרעמַאב ,ַאקסוועג

 לע ךיוא ןוא ןדיי עגניי עּפורג עסיֹורג ןייק טשינ ןעמוקעגנעמַאזוצ

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ."דנוב , ײטרַאּפ רעד וצ ןרעהעג עכלעוו ,ערעט

 ,ךעלגניי עשידיי ַאנשזרעבַאנ רעד ףיוא טקױעמַאב קויליָאמַאס טָאה

 -עג-יזַא םעד וצ ןרעהעג עכלעוו ,ןַאמ 100 זיב ,טייל-הרבח עניילק

 טימ ןָאפ עטיור ַא ןפרָאװעגסױרַא ןבָאה ייז ,"דנוב םעניילק , םענעפור

 -ָאװער יד ןבעל לָאז ,רסיק ןטימ רעדינ, : טפירשפיוא רעשידיי ַא

 ,ךעלגניי עסַאמ רעד וצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה קויליָאמַאס ! "עיצול

 "גניי יד ךיז ןענעז ,םיא קידנעעזרעד .ןָאפ יד ייז ייב ןעמענוצוצ ידּכ

 ןטימ קויליָאמַאס זיא ןַאד .ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןיא ןּפָאלעצ ךעל

 -רעד טַאהעג םענייא טָאה רע ןעוו .ןפָאלעגכָאנ טנַאה ןיא רעװלָאװער

 יד ןפרָאװעגקעװַא לגניי סָאד טָאה ,סַאג רעקסנַאזַאק רעד ףיוא טגָאי

 קנילפ ךיז רע טָאה ןילַא רָאנ ,זיוה סיקסווָאדנַאט ןופ רעיוט ןיא ןָאפ

 "עג ןענופעג זיא ןָאפ יד .ךעלגניי ערעדנַא ךָאנ טימ ןטלַאהַאב ץעגרע

 רעד ןופ קינלאשטַאנ םעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ןוא ןרָאװ

 רענישזעשזב ןוא רעװַאר ,רעװָאקרטָאיּפ ןופ גנוטלַאװרַאפ ןעמרַאדנַאשז

 .ןטַאיװָאּפ

 סָאד .טרובעגכיוה רעיא ךיא דלעמ ןטגָאזעגרבױא םעד ןגעוו

 םעד ןוא רָאטַאנרעבוג-לַארענעג םעד טלייטעגטימ ךיא בָאה עבלעז

 ,טכירעג-זיירק רעװָאקרטָאיּפ ןופ רָארוקָארּפ
 װַאטסירּפ-רעטסײמײצילַאּפ

 ,יקסווָאטסערק ( -- )

 ַא טימ זַא ,טרָאּפַאר ןלעיציפָא םעד וצ ןבעגוצ ךָאנ ןענעק רימ

 קויליָאמַאס קינשזַארטס רעטסטלע רעבלעז רעד טָאה רעטעּפש גָאט

 -עלקרעד רעד טול .םולבדלָאג ןימינב יכדרמ ןטלַאהרַאפ קילעפוצ
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 ןעמונעגליײטנָא םולבדלָאג טָאה ,טנַאיצילָאּפ ןטנָאמרעד םעד ןופ גנור
 יב טרַאה ןענַאטשעג "ךיז טכוד , זיא ןוא עיצַארטסנָאמעד רעד ןיא
 םישדח 2 ןופ ףָארטש ַא ןעמוקַאב טָאה םולבדלָאג .ןָאפ רעטיור רעד
 ,הסיפת



 סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא 0

 -"עװַאב-רעטעברַא עשידיי יד טקריוועג טָאה סע ואוו חטש ןפיוא

 יַאב רערענָאיצולָאװער רעד טימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז יז טָאה ,גנוג

 "עגָאיצולָאװער יד זיא ןטסקרַאטשמַא ,רעקלעפ עשינכש יד ןופ גנוגעוו

 יד ןשיװצ רעכַאװש ,ןטעל ןוא ןקַאילַאּפ ןשיװצ ןעוועג גנוגעװַאב עד

 יד ןענעז ןסור ךייש סָאװ .רעניווטיל ןוא ןסוריסייוו ,רעניארקוא

 ןיא ;גנורירַאב ןיא קיניײװ ייז טימ ןעמוקעג בשומח םוחת ןופ ןדיי

 "עקלעפַאב עשידיי יד זיא רעטעברַא עשיסור ןופ ןרעטנעצ עסיורג יד

 ןעועג ןכָאה טשינ לָאז סע קרַאטש יװ רעבָא .עניילק ַא ןעוועג גנור

 רעבָא ןענעז ,ןקַאילָאּפ ןשיווצ גנוגעװַאב-רעטעברַא ערענָאיצולַאװער יד

 "עו ןגױצעגנײרַא קיניײװ קיסעמסינטלעהרַאפ עכעלטנגוי ןוא ףעדניק

 "סַאמ ַאזַא ןפַאש טנעקעג טשינ ךיז טָאה אלימב ןוא ריא ןיא ןרָאװ

 ,תמא ."דנוב םעגיילק, ןיא טרימרָאפסױא ךיז טָאה סע יװ ,גנוגעװַאב

 "ופ רעד ןיא ליפ ןעמ טנגעגַאב רעכעה ןוא רָאי 16 ןופ עכעלטנגול

 עיצַאזינַאגרָא ןסַאמ ענעגייא ןַא רעבָא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיל

 ףעװעג טשינ ןַאד זיא רעדניק רָאג רעדָא רעטעברַא עכעלטנגוי ןופ

 עשיליוּפ עקינייא טריטסיזקע 1905 םורַא ןרָאי יד ןיא ןבָאה סע

 "יש טרעהעג ןבָאה ייז וצ רעבָא ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצַאס

 ,טעטש עטלייצעג רָאּפ ַא ןיא רָאנ יז ןבָאה טקריוװעג ןוא רעל

 עשידיי טרעהעג ךיוא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשיליוּפ עכנַאמ וצ

 ןענַאטשעגוצ רעטעּפש ןענעז ייז ןופ עקינייא ;רעליש עטרילימיסַא

 "דנוב , םוצ ןעמוקעג ערעדנַא ןשיװצ זיא טכיש םעד ןופ ,"דנוב , םוצ

 יָאל .רעסָארג וַאלסינָארב --- רעריפ עטסדנצנעלג ענייז ןופ רענייא
 :םעד ןגעוו טלייצרעד ןײלַא רעסָארג סָאװ ןרעה רימ

 ןופ דנַאברַאפ, רעד ןענַאטשטנַא זיא לײטנָא ןטנָאנ רָאג ןיימ טימ ,

 ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,"טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעקיגנעהּפָאמוא רעד

 דילגטימ ַא ןעועג ןיב ךיא .עיצַאנ ןופ דיישרעטנוא ןָא טייל עגניי
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 -קַארַאכ ַא רַאפ סָאװ ןײטשרַאפ וצ ידכ .דנַאברַאפ ןופ גנוריּפנָא רעד ןיא
 -רַאפ ןטייווצ ַא ןגעוו ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד ,ןגָארטעג טָאה רע רעט
 -יױּפ רעד ןופ דנַאברַאפ , --- רעירפ לסיבַא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,דנַאב
 ,"טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיל

 -יוּפ, םוצ ךּפהל ,עיצַאזינַאגרָא עלעלַארַאּפ ַא ןפַאשַאב בָאה ךיא,
 רעסָאװ טימ טצענערגַאב טשינ ךיז רערעזנוא טָאה דנַאברַאפ "ןשיל
 -רַאפ , םענעי ןופ רעטקַארַאכ ןשיאײטרַאּפ םוצ ךּפהל .עיצַאנ זיא סע
 "נָא יד ,?קיגנעהּפָאמוא , שיאיײטרַאּפמוא ןעוועג רערעזנוא זיא דנַאב
 ןעגנַאגעג רעבָא ןענעז טנגוי רעד ןשיוװצ סעצװָאסעּפעּפ עטסנעעזעג
 ןופ רענגעק יד טקינייארַאפ ךעלריטַאנ ךיז ןבָאה זנוא ייב ;ןיזַא
 עלצַאזינַאגרָא רעד ןיא .ןטַארקָאמעד-לָאיצַאס -- "ןטָאירטַאּפ-לַאיצָאס,
 ןלױּפ ןופ .ד .ס רעד ןופ רעוט עקיטפנוקוצ ליפ ןסקאוועגסיוא ןענעז
 ,?טאירַאטעלַארּפ , ןופ ,"דנוב , ןופ ,עטיל ןוא

 ,טקינײארַאפ ךיז סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןבָאה םורַא רָאי ַא ןיא,/ |
 ,"טײקשיאיטרַאּפמוא , ןעמונעג ייז ןבָאה םרָאפטַאלּפ ַא רַאפ

 ,ןשטנעמ עקיאעפ ךס ַא ןעײטרַאּפ יד ןנעגעג טָאה דנַאברַאפ רעד
 זיא לייט ַא ,עיצולָאװער רעד תעשב ןעמוקעגמוא זיא לייט רעסיוועג ַא
 ענעדישרַאפ ןיא םויה דע ןטעברַא ערעדנַא, ,"ןרָאװעג ןברָאדרַאפ רָאג
 ,(1921 ,עשרַאװ ,ךובלמַאז רעטשרע ,סקנּפ רעטיור) ?ןעײטרַאּפ

 ךָאנ ןעמ ןעק ,טנגוי רעד ןשיװצ טעברַא סרעסָארג ךייש סָאװ
 ןשיווצ ןרוגיפ עטסנעעועגנָא עמַאס יד ןופ ןעוועג זיא רע זַא ,ןבעגוצ
 ןלַאסָאלַאק ַא טַאהעג ןוא טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעקידנרידוטש רעד

 רע זיא ןרעדנַא ןשיװצ .ןקַאילַאּפ ףיוא ייס ,ןדיי ףיוא ייס סולפנייא
 -רָאפ ןעוועג זיא ןוא "ךור, גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג
 -וצ ןבָאה עכלעוו ,ןטנעדוטס !עשידיי ןפלעה וצ עסַאק רעד ןופ רעציז
 ,ןרידוטש דנַאלסיױא ןייק ןרָאפ טזומעג ןעגנוצענערגַאב עשירַאצ יד ביל
 ןייק ןרָאפעג רע זיא ,עיזַאנמיג סַאלק ןטעביז ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו

 עשיטסילַאיצָאס עשידיי עקיטרָאד יד ןריזינַאגרָא וצ ליצ ןטימ קצָאלּפ
 זיא גנוגעװַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןסערעטניא יד ןיא ,טנגוי
 ,שזדָאל ןייק ןרָאפעג ךיוא רע

 -ייארַאפ רעד ןופ ףורפיוא ןַא ןענישרעד זיא ,1903 ,רעבמעווָאנ ןיא
 סָאװ ,ףורפיוא רעד .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעטקינ

 "ישנשטיטסילַאיצָאס ישזעשזדָאלמ קעזנָאוװז, טפירשרעטנוא יד טגָארט

 : ןרעדנַא ןשיוצ טגָאז ,(טנגוי רעשיטסילַאיצָאס ןופ דנַאברַאפ)
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 ןלעטשוצוצ ידכ ,לַאעדיא ןקיליײה ןרַאפ רעפמעק ןטיירגוצוצ ידכ,
 יד ןופ ןסײרסױרַא טעװ םזירַאצ רעד עכלעוו ,יד ןופ טרָא ןפיוא רעוט

 -יטסילַאיצָאס רעד ןופ דנַאברַאפ םעד רימ ןפַאש -- ,ןעייר עקידנפמעק
 ַא טייז ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןלייט ייווצ ןופ טײטשַאב רע .,טנגוי רעש
 ילטסילַאיצָאס רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד זיא לייט ןייא .טריטסיזקע רָאי
 יּפָאמוא רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד -- רעטייווצ רעד ןוא ,טנגוי רעש

 ,"טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעקיגנעה

 : רעטייוו ןוא
 ןייק ןופ לײט-דנַאטשַאב ןייק טשינ זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעזנוא

 ,רעפמעק עקיטומ ןדליבוצסיוא עכַאנפיוא ןַא רַאפ טָאה ,ײטרַאּפ םוש
 ףיז ןיילַא גנוטיירגוצ רעשיטערָאעט ,רעכעלטנירג ַא ךָאנ ןלעוװ עכלעוו
 "רַאפ רעד רַאפ ןפמעק ןלעוװ ייז רעכלעוו ןיא ,ײטרַאּפ יד ןביילקסיוא

 ,ןלַאעדיא עשיטסילַאיצַאס יד ןופ גנוכעלקריוו
 -עגסיוא ךָאד ךיז ןבָאה גנוקינייארַאפ רעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ביוהנָא ןבָאה עכלעוו .ןזיירק-טנגוי עשיסעּפעּפ ערעדנוזַאב טעדליב
 ,ץנערעפנָאק עטייוצ ןוא עטשרע רעייז ןטלַאהעגּפָא 1905 ןוא 4
 .טײקיגנעהּפָאמוא סנליוּפ ןופ גנורעדָאפ יד טרימַאלקָארּפ ןבָאה ייז ואוו
 רעד ןופ גנוריפנָא יד טנעקרענָא טָאה עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עקיזָאד יד
 דנַאברַאפ , ןופ טקנוּפדנַאטש םעד טפמעקַאב ןוא ײטרַאּפ רעשיטילָאּפ

 ןפמַאק יד ןיא טעטילַארטײנ , ןגעו ?טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ
 .ןעיײטרַאּפ יד ןשיווצ

 -ַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעטיירב ןוא רעקרַאטש ליפ
 -- טנגוי-לוש רעד ןשיווצ גנוגעװַאב עטייווצ ַא ןעוועג זיא גנוגעוו
 טסייג ןשירָאטַאקיפיסור ןוא ןשירַאצ ןגעק ףמַאק רעד ןעוועג זיא סָאד

 ןענעז גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד ןיא ,ןליוּפ ןופ חטש ןפיוא ןלוש יד ןיא
 ,טנגוי-לוש רעד ןופ ןטכיש עטיירב רָאג ןרָאװעג ןגױצעגניײרַא

 -גנַאל ןזעידנַארג ַא וצ טריפרעד ףוסל טָאה גנוגעוַאב יד טָא
 -רעליש םעד טימ .ןטנעדוטס ןוא רעליש ןופ קיירטש ןקידנרעיוד
 -עגנָא טָאה ץניָארּפ רעשיליּפ רעד ןיא ןוא עשרַאוו ןיא קיירטש
 "טנגוי עלַא טרעהעג ןבָאה סע רעכלעװ וצ ,עלַארטנעצ ַא טריפ

 "ראפ 1905 רַאורבעפ 26 םעד טָאה צעלַארטנעצ יד ,סעיצַאזינַאגרָא

 רעד טימ לוש ַא :ןעגנורעדָאפ יד טימ עיצַארַאלקעד ַא טכעלטנפע
 ןבלעז ןופ ןייז ןלָאז רערעל ןוא רעטלַאורַאפ ; ךַארּפש-ןרעל רעשיליופ

 ךיוא יו ,םעטסיס ןשיאיײצילַאּפ םעד ןפַאשּפָא ;רעליש יד יװ ,קלָאפ
 ַא ןריפנייא ;עמרָאנ-טנעצָארּפ יד ןפַאשּפָא ;גנַאװצ ןזעיגילער םעד
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 ןבױלרעד :ןזעװ-לוש םעד רעביא טפַאשלעזעג רעד ןופ לָארטנָאק

 ףַאפ גנודליב-לוש ענײמעגלַא ןריפנייא ;סעיצַאזינַאגרָא-רעליש עיירפ
 ,עטסיזמוא ןַא ןייז לָאז גנודליב יד :רעדניק עלַא

 -ץּפש ןענעז סע ןכלעוו וצ ,ןלושלטימ יד ןיא קיירטש-רעליש רעד

 ,טייצ םישדח 5 ןטלַאהעגנָא טָאה ,ןלושכיוה יד ךיוא ןענַאטשעגוצ רעט
 ,טזָאלעגסױרַא טָאה קיירטש ןופ גנוריפנָא יד סָאװ ,ףורפיוא ןַא ןיא
 ; טגָאזעג טרעוו

 טכערּפשטנַא סָאװ ,לוש ַאזַא ןבָאה וצ טכער טָאה קלָאפ סעדעי,
 ןשינעפרעדַאב עשילַארָאמ ןוא עלערוטלוק ,עלַאנָאיצַאנ ענייז

 -ַאב ,ךַארּפש-ןרעל רעשיליוּפ רעד טימ ןלוש עשיליוּפ ןרעדָאפ רימ

 עלֲא ןופ ןלוש עלַאנָאיצַאנ ןענעפע וצ טכער יד קיטייצכיילג קידנרָאװ
 ,ןּפיט

 םגה .ןלושלטימ 74 ןופ רעליש טנזיוט 25 ןענעז קיירטש ןיא סױרַא
 ךָאד ךיז ןבָאה ,רעטקַארַאכ ןשילוּפ ַא ןגָארטעג טָאה קיירטש רעד

 קיירטש ןיא ליײטנָא רעייז ךרוד ייס דיי ליפ טקילײטַאב םיא ןיא
 ןשיוװצ .גנוריפנָא-קיירטש רעד ןיא ייס ,ןטנעדוטס ןוא רעליש סלַא
 -יפ רעקידרעטעּפש רעד קיירטש ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא ערעדנַא
 -יורג ַאזַא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,רעטלַא רָאטקיװ "דנובע ןופ רער

 ןקיגנעהּפָאמוא ןיא גנוגעװַאב רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא לָאר עס

 -רעד ןכילױע קירנעה טימ ןעמַאזוצ 1941 רעבמעצעד ןיא זיא ןוא ןליוּפ
 ַא ןַאד ,רעטלַא .רעבָאה-טכַאמ עשיטעווָאס יד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמ
 -קיירטש םוצ ןרעהעג רַאפ ןרָאװעג טריטסערַא זיא ,רעליש רעקירָאי 6
 ףיז רעטייו טכער יד םיא ייב ןעמונעגוצ טָאה ןעמ ןוא טעטימָאק
 םעד ךייש סָאװ ,דנַאלסור ןיא לוש זיא טשינ רעכלעוו ןיא ןענרעל וצ
 ןַא טריפעג ,1904--6 ןרָאי יד ןיא ,טייצ רענעי ןיא רע טָאה ,"דנוב;

 "ניי ןוא טנגוי רעקידנרידוטש רעד ןשיווצ עדנַאגַאּפָארּפ עוויסנעטניא
 רעשיטנעגילעטניא , ןַא טריטסיזקע ןַאד טָאה סע .ץנעגילעטניא רעג
 .רעסָארג וװַאלסינארב טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,"רעטנעצ
 -מינַאלס טָאדַא ,רעוואניוו לאכימ ,טַאקשומ וואלסישדז ,ךילרע קירנעה
 -מינַאלס גילעז םייח "הריפצה , ןופ רָאטקַאדער ןופ לקינייא ןַא) יקס
 .ערעדנַא ןוא (יקס

 ,1905 ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא קיירטש-רעליש ןופ ךורבסיוא ןכָאנ
 :טפירשרעטנוא רעד טימ ףורפיוא רעטריפַארגָאטקעה א ןענישרעד זיא
 "שיװַאשרַאװו וו ךינדערש לוקש ישזעשזדָאלמ ָאלָאק עקסווָאדנוב ,
 ,ףורפיוא ןיא .(עשרַאװ ןיא ןלושלטימ יד ןופ זיירק-טנגוי רעשידנוב)
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 "ימָאק רעװעשרַאװ ןופ לּפמעטס ַא ךיוא ךיז טניפעג סע ןכלעוו ףיוא
 :טנָאזעג ןרעדנַא ןשיווצ טרעוװ ,"דנוב , ןופ טעט

 טעװ סָאװ ,ןעמעלַא םעד ןופ ןבָאה טאירַאטעלַארּפ רעד טעוו סָאװ,

 ַא רַאפ רָאנ ךעלטירטוצ ןייז טעװ לוש יד בוא ,ןסינעג ןענעק רע
 ףיוא ,ָאזלַא ,ןיא קלָאפ סָאד ?עלַא רַאפ טשינ ןוא טנגוי לפייה ןיילק
 לוש ַאזַא רַאפ טשינ .שינרעטסניפ ןיא ןבעל וצ טּפשמרַאפ רעטייוו

 לָאז עלַא רַאפ ,לוש עשיטַארקַאמעד ַא קיטיונ זיא ונוא ,רימ ןפמעק
 ןופ טלײטעגּפָא ןייז לָאז לוש יד וַא ,ןליוו רימ .ךעלטירטוצ ןייז יז
 לֹוש ַא ןקעװצ עשיטילָאּפ רָאפ ןעניד טשינ לֵאֹזו ןוא עכריק רשד

 ןוא גנוקירדרעטנוא ןָא ,ןצנעדנעט עשיטסילַאנָאיצַאנ ןוא עלַאקירעלק ןָא
 ששהנולמ ַא ןעמוקַאב לֶאֹז קלָאפ סעדעי זַא ,ןליוו רימ .ןעגנוגלָאּפרַאֿפ
 רַאפ ןוא רימ ןרעדָאפ לוש ַאזַא .ךַארּפש רעלַאנָאיצַאנ ריא ןיא לוש

 ,רימ ןפמעק לוש ַאוַא

 -לעוו ,(קרָאי-וינ ןיא טנייה) ןָאסלעָאי ַאנָאי רעביא זנוא טיג סע יו
 ןבָאה ,זיירק-רעליש ןשידנוב ַא ןופ דילגטימ ַא ןעוועג 1905 ןיא זיא רעב
 ןבָאה ייז .ךעלויירק עכלעזַא עכעלטע טריטסיזקע עשרַאװ ןיא טלָאמעד
 יֿביװ טלדנַאהַאב ,גנודליבטסבלעז רעשיטסילַאיצַאס טימ ןעמונרַאפ ךיז

 עסיורג יד ןיא לײטנָא ןוײיטקַא ןַא ןעמונעג ןוא ןגָארפ עשיטילָאּפ עקיט
 יד ןופ רעריפנָא ןוא ןטנערעפער יד .טײצ רענעי ןופ ןשינעעשעג

 "טישדז ,ךילרע קירגעה ,רעסָארג ווַאלסינַארב ןעוועג ןענעז ךעלזיירק

 עלַא ןענעז רעדילגטימ יד .ערעדנַא ןוא יוועל בוקאי ,טַאקשומ ווַאל

 עג ךיוא ןנָאה זיירק סנָאסלעָאי וצ .ןלושלטימ יד ןופ רעליש ןעוועג

 סרעטלַא) .רָאדיזיא רעדורב רערעטלע ןייז ןוא רעטלַא רָאטקיװ טרעה

 זיא ,"דנוב , ןיא רעוט ַא ןעװעג 1920 זיב זיא רעדורב רערעטלע

 "עג ןוא גנוריגער רעשיטעווַאס רעד ןופ טסניד ןיא רעבירַא רעטעּפש

 רַאפ רָאי רַאּפ ַא .טַאמָאלּפיד רעשיטעווָאס סלַא ןרָאי עגנַאל טעברַא

 לוסנָאק רעשיטעווָאס ןעועג רע ןזיא המחלמ-טלעו רעטייווצ רעד

 ןסעצָארּפ רעװקסָאמ יד ןופ ןרָאי יד ןיא רע זיא ףוסל .קרָאיזוינ ןיא

 -ידרעטייוו ןייז ןוא טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא

 .(טנַאקַאבמוא זיא לרוג רעז

 טריטסערַא זיא לָאמנייא זַא ,ןָאסלעָאי 'ח רעביא זנוא טיג רעטייוו

 :ץנרָאפ זיא סָאװ ,גנולמַאזרַאפ -רעליש עשידנוב עסיורג ַא ןרָאװעג

 -ףגפָא טלָאמעד טָאה ןעמ .סַאג-יקּפילָאװָאנ ףיוא עשרַאװ ןיא ןעמוק

 .רעליש 150 ףךרעב טסערַא ןיא טריפ
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 טָאה טייצ רענעי ןיא ןטנעגילעטניא עשידנוב עגניי יד ןופ
 -ַאב ַא רעטעּפש) לקנערפ ווָאלסינָארג טליּפשעג לָאר עסיורג ַא ךיֹוא
 -נוא ,רעסָארג ווַאלסינָארב ןופ ןיזוק ַא ,(שזדָאל ןיא רָאטקָאד רעטמיר
 זיא לקנערפ .ןענופעג ךיז טָאה רע העּפשה רעקרַאטש סנעמעוו רעט
 ןסיורג ןופ רעריפ יד ןשיווצ ןרוגיפ-טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג
 סע יוװ .טעטימָאק-קיירטש ןופ רעציזיוַאפ ןעוועג זיא ןוא קיירטש-לוש
 ןעוועג עיּפשמ קרַאטש לקנערפ טָאװ ,ןָאסלעָאי 'ח רעביא זנוא טיג
 "וצ רעד סָאװ ,ןסולשַאב יד ןוא עיצַארַאלקעד רעד ןופ טלַאהניא םעד
 טנגוי-לוש רעקידנקיירטש רעד ןֹופ רעייטשרָאפ יד ןופ רָאפנעמַאז
 .ןעמונעגנָא טָאה

 ןזיירק-רעליש עשידנוב יד ןופ םענייא וצ טָאה ערעדנַא ןשיווצ
 ןיא "דנוב , ןופ רעוט רענעעזעגנָא ןַא רעטעּפש ,רעיימ דוד טרעהעג
 -סילַאיצָאס רעשידיי רעד ןיא וויטקַא רָאי 20 עטצעל יד ךשמב ןוא ןליױּפ
 ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב רעשיט

 "יש יד טּפַאכרַאפ טָאה גנוגעװוַאב ערענָאיצולָאװער יד טייוו יו
 ; ןליּפשיײב רָאּפ יד ןופ ןעז ןעמ ןעק ,רעל

 ;: טלייצרעד טרעוו עשרַאװ ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןיא

 יד טגָאזעגנָא ןעמ טָאה ןלוש ערעדנַא ןוא סעיזַאנמיג עלַא ןיא;
 ערעדנַא .ןריצַאּפש ןייג טשינ יַאמ ןטנ ןופ גָאטנוז םעד ןלָאז ייז רעליש
 -רַאמ ףיֹוא ןייג טשינ ןלָאז יז וַא ,טגָאזעג רעכעלטייד ךָאנ ןעמ טָאה
 עג טָאה עיצַארטסנָאמעד יד ואוו ,טרָא םעד --- סַאג עקסווָאקלאש
 רָאטקעריד רעד טָאה לושי-קיטסיטנעד רעד ןיא .ןבױהנָא ךיז טפרַאד
 עכלעוו ,רעליש עלַא ןסילשסיוא טעװ ןעמ זַא ,טגָאזעגנָא קָאבנַאּפש
 ןיא רעציױוש ןייא ,עיצַארטסנַאמעד רעד ףיוא ןקרעמַאב טעװ ןעמ
 -לאשרַאמ רעד ףיוא ןייג וצ טכילפ יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה לוש רעד
 ."רעליש יד טרָאד ןרינָאיּפש סַאג עקסווָאק

 ,(1904 ,3 ,רנ ,"דנוב רעד;)

 ןעמ טנרעל ,ןלושכיוה יד ןיא ןיוש אטישּפ ַא ןוא ,ןלושלטימ יד ןיא
 טניפעג סָאװ) עיזַאנמיגיןעיורפ ַא ןענעפע טוואורּפעג טָאה ןעמ .טשינ
 עגנייא ןבָאה סנירעליש יד רעבָא ,(טָאטשרָאפ רעוװעקָארק ףיוא ךיז
 סָאװ ,עיצולָאזער ַא טנעיילעגרעביא ןוא גנולמַאזרַאפ עקישיור ַא טנדרָא
 סנירעליש ןוא רעליש ןופ דנַאברַאפ ןכרוד ןרָאװעג טעברַאעגסיױא זיא
 ןיא גנודליב ףיוא טכער טרעדָאפ עיצולָאזער יד .ןלושלטימ יד ןופ
 -ײזַאב ,ןדיי רַאפ עמרָאנ-טנעצָארּפ יד ןפַאשּפָא ,ךַארּפש - רעטומ רעד
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 -מַאזרַאפ ןופ טייהיירפ ,החגשה עשירָאטקעּפסניא-שיאײצילַאּפ יד ןקיט
 ןופ ןסָאלשעגסיױא ןעמ טָאה ערוטנַאװַא רעסיורג א ךַאנ .ג .ד .א ןעגנול
 יד ןשיווצ ןעיירעּפמא יד ןוא עדוטנַאװא רעד תעב ,סנירעליש 120 לוש
 ןירַא לוש ןיא טגנערבעג עטצעל יד טָאה טכַאמ-לוש רעד ןוא סנירעליש

 ,רעטילימ ןוא ײצילָאּפ
 :טָאּפ, ןיא טכירַאב א ןופ .עשרַאוװ ןגעוו ָאד ךיז טלדנַאה סע)

 .(1905 ץרעמ רעט1 ,"איטסעווזיא אינדעל

 ןופ גנוטייצ רעבלעז רעד ןיא טרעװ שזדָאל ןופ טכירַאב ַא ןיא

 "ףָאפ זיא סָאװ ,עיצַארטסנַאמעד-רעליש ַא ןגעוו טלייצרעד 1905 ינוי 7

 ןיא לוש-סלדנַאה רעד ןופ לַאזלוש ןיא .יַאמ ןט9 םעד ןעמוקעג
 ןגלָאפ וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה רעליש יד .גניטימ רעסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ
 יד ןרָאװעג טקַאהעגסיוא ןענעז ערוטנאווא רעד תעב .טכַאמ-לוש רעד

 -ןצסיוא טגָאזעגּפָא ךיז טָאה טכַאמ-לוש יד יו םעדכָאנ ,לוש ןיא ןביוש

 יד ,ןקַאזָאק ןפורעגסױרַא טָאה'מ .רעליש יד ןופ ןעננורעדָאפ יד ןרעה
 טָאה רַאפרעד .,עיצַארטסנָאמעד ַא ןיא סָאג ןיא סױרַא ןַאד ןענעז רעליש

 ,סַאלק ןט7 ןזיב ןטירד םעד ןופ -- רעליש 97 לוש ןופ ןסָאלשעגסיױא ןעמ
 -יל ערענָאיצולָאװער ןעגנוזעג ןעמ טָאה גניטימ םענעמוקעגרָאפ ןפיוא
 ןענעז םַאנסיוא ןַא .םישזער ןשירַאצ ןגעק סעדער ןטלַאהװעג ןוא רעד
 רעיײז ןיװעגסױרַא ןבָאה עכלעו ,רעליש עשטייד יד ןשוועג רָאנ
 ,םזיטימעסיטנא



 טָארַא-גרַאב וו

 עיצקַאער עשירַאצ יד ןעו ,ןרָאי ןעוועג ןענעז 1907 -- 6
 ןופ תוחכ ערענָאיצולָאװער יד רעביא טנַאהרעבױא יד ןעמונעג טָאה
 רעד ךָאנ הלּפמ ןייא ןדייל ןעמונעג טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא יד .דנַאל
 ,ןסַאמ יד ןלַאּפַאב ןענעז קינַאּפ ַא רעטעּפש ןוא טייקדימ ַא .רעטייווצ
 טעילַאװכ ערענַאיצולָאװער יד ןופ סולּפּפָא רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע
 -ַאגרָא ןוא ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד ןופ לַאפרעדנַאנַאפ רעד ןוא
 ,סעיצַאזינ

 ."דנוב םעניילק , םעד ןפָארטעג ךיוא טָאה לרוג רעבלעז רעד
 :רַאטש ךָאנ ןפָארטעג הדירי ערענָאיצולָאװער יד טָאה םיא ,רעמכָאנ
 ןופ לובמ ןיא ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ביוא םורָאװ .רעק
 -עג עיצולָאװער רעד ןופ לַאפכרוד ןכָאנ ןברוח ןסיורג ןופ ,סעיסערּפער
 שלופטרעוו ,סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ ךעלטשער עניילק ןעוועטַארּפָא טנָאק
 עקידנריפנָא יד ןופ לייט ַא ןוא שזַאגַאב ןשיאעדיא רעייז ,םידיחי
 ןזיאט יוװ ,גנוגעוװַאב ַאזַא ןיא ןייז טנעקעג טשינ סָאד טָאה ,ןבַאטש
 ."דנוב רעניילק ,, רעד ןעוועג

 ,םעד בילוצ טָאה גנוגעװַאב-רעדניק ערענָאיצולָאװער עשידיי יד
 טשינ ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןגױצעגנײרַא ןעוועג ןיוש זיא טנגוי יד סָאװ
 ַא ןפַאש וצ לגוסמ ןעװעג טלָאװ סָאװ ,טנעמעלע םענעי טגָאמרַאפ
 -גָארּפ רָאלק ַא ןרימרָאפ ןוא עסערּפ ענעגייא ןַא ,גנוריפנָא עלַארטנעצ
 ,ףייר ןעוועג טשינ ךָאנ םעד וצ ןענעז רעדניק עקירָאי-12--10 יד ,םַאד
 ,עיצולָאװער רעד ןיא שפנ-תריסמ ליפ יױזַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה ייז םגה
 -ַאװכ יד ןמז-לכ .םזילַאיצָאס ןרַאפ םזאיווטנע ןקיטכירפיוא ליפ ױזַא
 -סיירד ןעוועג ייז ןענעז ,ךיוה ןגָאלשעג ןבָאה ןעיצולָאװער רעד ןופ סעיל
 ןופ רבדמ ןטנקירטעגסיוא םעד ףיוא ; םי ןטמרוטשעצ ןיא רעמיווש עט
 יד טלעפרַאפ רעדניק עבלעז יד טָאה דנַאלסור ןרענָאיצולָאװער" ךָאנ
 ,ןשָאלעגסױא ךיז טָאה םַאלפ רעד ,ןטלַאה וצ ךיז טייקיאעפ

38 
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 ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ ןבָאה ערעפייר ןוא ערעקיניזטסואווַאב יד

 רעבָא ,טעברַאײטרַאּפ וצ רעבירַא ןענעז ןוא ךעלזיוהירעדניק יד

 ,טביוטשעצ ןרָאװעג זיא עסַאמ עסיורג יד

 "ויטקַא עקידנטײדַאב ַא סױרַא ןזייוו ןוא ךָאנ ךיז ןטלַאה 1906 ןיא

 ןיוש זיא רעגרע ליפ ."דנוב םעניילק, ןופ סעיצַאזינַאגרָא ךס ַא טייק

 ןוא ּפָא ןברַאטש סעיצַאזינַאגרָא-רעדניק ערענָאיצולָאװעד יד ,1907 ןיא

 -טפַאשלעזעג רענײמעגלַא רעד ןופ קורד ןרעטנוא דעדנַאנַאפ ךיז ןלַאֿפ

 ןטלַאה עכלעוו ,טעיצַאזינַאגרָא יד .סעיסערפער ןוא עיצקַאער רעכעל

 "םיוא רעייז רעמ ןעקנעש ,ךַאלפרעביוא רעד ףיוא ןטסגנעל םוצ ךיז

 ,סעיצקַא עשימָאנָאקע ןוא גנורעלקפיוא ,ןטעברַא ערענעלק טיײקמַאזקרעמ

 :ןרירטסוליא סע ןלעװ טייצ רענעי ןופ ןטנעמוקָאד עקינייא

 רעבמעצעד 9 ןופ עטַאד יד טגָארט סָאװ ,אטירד ןופ לטרַאק ַא ןיא

 עלַאמ , רעד טעב ,ענליוו ןיא ?גנוטייציטקלָאפ , רעשידנוב רעד וצ ,6

 ףיוא טָאקיָאב רעד ןעמונעגּפָארַא טרעוו סע זַא ,ןכעלטנעפעראפ וצ "דנוב

 טָאקיָאב רעד ."עסַאמ עניילק , יד טקידיײלַאב טָאה רעכלעוו ,רבח ַא

 ,טקידלושטנַא ךיז טָאה רבח רענעי סָאװ ,רַאפרעד ןעמונעגּפָארַא טרעוו

 -עגסיוא ןטייז עדייב ןופ ןענעז עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעמָאנ םעד ייב)

 ,(ךעלעבייט טלָאמ
 "רַאפ ענוװָאק ןיא "דנוב רעניילק, רעד טָאה 1907 רַאונַאי ןיא

 ףיוא טָאקיָאב ַא טרעלקרעד טרעוו טע ןכלעוו ןיא ,ףורפיוא ןַא טכעלטנפע

 ןיגַאב שירָאטַאקָאװָארּפ רַאפ (טפעשעג-טרוה) ענלוגָא סיקסווָאנערַא

 טימ טקידנערַאפ טרעװ ףורפױא רעד ."רבח ַא סרעזנוא טימ ךיז

 : רעטרעוו עקידנגלָאפ

 טכַאמ ןוא טָאקיָאב ַא ףױרַא טגייל "דנוב רעניילק , רענווָאק רעד,

 ןיזַאגַאמ רעד .הרוחס םיא ייב ןפיוק עכלעוו ,ןעמעלַא םאזקרעמפיוא

 ,זיוה ןגייא ןייז ןיא סָאג רענליוו ףיוא זיא
 (דנוב רעניילק רענווָאק) : טפירשרעטנוא

 "ווָאק ןיא דנוב ןופ טנגוי עשיטסילַאיצַאס יד ,1907 רַאונַאי ,ענווָאק

 ."ענ
 ןיא "דנוב םעניילק, ןופ דנַאטשוצ ןכעלרעניא ןיא קילבניײירַא ןַא

 ןופ וירב ַא זנוא טיג עיצולָאװער רעד ןופ ּפָארַא-גרַאב ןופ טייצ רעד
 רעד) "גנוטייצ-סקלָאפ , רעד ןופ עיצקאדער רעד וצ לטעטש ןיילק ַא

 ןופ טלַאהניא רעד ,(1907 בױהנָא רעדָא 1906 ףוס ןבירשעג זיא ווירב
 (עינרעבוג רענווָאק) רעגאז שלעטעטש ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ווירב

 :אזַא זיא
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 םעניילק , ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה לטעטש םעד ןופ רעדניק יד,
 "דנוב , ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ךיז ןריזינַאגרָא ךרוד רָאנ לייוו ,"דנוב
 רימ ןוא טאירַאטעלַארּפ ןשידיי ןופ ןסעדעטניא יד ןקידיײטרַאפ ןעמ ןעק
 ,טינ טקוק רעבָא .רעדניק וליפַא ,רעירַאטעלָארּפ עשידיי ךָאד ןענעז
 עטריטַאָאלּפסקע ןיוש ןענעז רימ ,רעדניק ןענעז רימ סָאװ

 רעייז ,עסַאמ ענייפ ץנַאג ַא ןבָאה רימ, :ווירב ןיא טייטש רעטייוו
 רָאי ןבלַאהטרעדנַא ןיוש זיא שיצַאזינַאגרָא רעזנוא .עטריסערעטניארַאפ ַא
 -ַאמ טלעפעג זנוא ןבכָאה סע ,ךַאװש ןעוועג רימ ןענעז גנַאפנָא ןיא .טלַא
 -רַאפ ללכב סע ךיז טָאה טציא ,ןטפערק עקיטסייג ןוא עציטש עלעירעט
 -יל עטוג ןנָאה רימ ןוא ךעלזיירק ךָאװ עלַא ךרוד ןריפ ףימ .טרעסעב
 ,"געט 14 עלַא סעינַארבָאס ןבָאה ןוא רוטַארעט

 87 ןוא לבור 8 טָאהעג : ןובשח-טלעג ַא ןבעגעגנָא ךיוא טרעוו סע
 .סעקיּפָאק
 ,"דנוב , ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןרָאפ לבור 3 :ןבַאגסיױא

 ,רעטשרעב רעשטירזעמ עקידנקיירטש רַאּפ לבור 1
 ,רוטַארעטיל רַאפ 0
 ,רוטַארעטיל ןקיש סעקיּפָאק 7
 ,עקרַאמ עוויטַאריּפטנָאק ַא סעקיּפָאק 0
 ,רוטַארעטיל יד ןדניבנייא 0

 ,לבור 1 : ןבילבעג

 -טימ ענעטערטעגסיורַא ןַא לייוו ,רַאפרעד ןבעגעגנָא זיא ןובשח רעד
 .וירב רעד .ןכיורבסימ ןיא רעײטשרָאט ַא טקידלושַאב טָאה ןירעדילג
 םעניילק ןופ עיצַאזינַאגרָא רערעגאז, :טפירשרעטנוא יד טָאה סָאװ
 --- ?דנַאלסור ןוא ןליוּפ ,עטיל ןיא דנוב רעניילק רעד עבעל סע ,דנוב
 ַא טריפעגסיוא טָאה עטרבח ענעזעוועג יד זַא ,טימרעד ךיז טקידנערַאפ
 -ייז זַא ,םיירבח ערעזנוא ןופ ןרעטלע יד טרסמעג טָאה יז , 1 עיצַאקָאװָארּפ
 ןגעק סַאה ןטספיט םעד סיוא ןקירד רימ .ןטסידנוב ןענעז רעדניק ערע
 ,?טָאקיָאב .ַא ןגייל רימ ןוא טיײקנברָאדרַאפ ריא

 ,עיצולאוועו רעד ברע ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ ,"דנוב רעניילק , רעד
 זיא ןוא 1905 רָאי ןשימרוטש ןיא טילבעגרעדנַאנַאפ טיירב ךיז טָאה
 טָאה ,עיצקַאער רעד ןופ ּפעלק ערעווש יד רעטנוא ןלַאפעג ךָאנרעד
 טעטש לָאצ רעסיורג ַא ןיא טליּפשעגּפָא לָארטסַאג ןכעלטכישעג ןייז
 -טסעפ ךעלגעממוא טנייה ןיוש זיא'ס .םוחת ןשידיי ןופ ךעלטעטש ןוא
 ןיולב ןרעה טנכײצרַאפ ָאד ןלָאז .רעטרע לָאצ יד יונעג ןלעטשוצ
 .תועידי ערעכיז ןַארַאפ ןענעז סע עכלעוו ןגעוו ,טעטש רָאּפ ַא



 1 "דנוב רעניילקא רעד

 "סילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ רעוט רעטנַאקַאב ַא ,רענייוו אשארבא
 ןגעוו תועידי טלמַאזעגפיונוצ טָאה ,ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב-טנגוי רעשיט

 טכעלטנפערַאפ ,טעברַא ןַא סנייז ןיא .רעטרע ייר א ןיא "דנוב םעניילק,
 טלעטשעגטסעפ טרעוו ,(1927 ,25 ,רג "רעקעוו-טנגוי,, ןיא) טיוט ןייז ךָאנ

 "רָאװ ג טעטש עקידנגלָאפ ןיא טריטסיזקע טָאה "דנוב רעניילק , רעד זַא;
 -ַאבשזעיװ .,ןאשזורּפ ,וָאכָאטסנעשט ,ווָאקרטעיּפ ,שזדָאל ,ענליוו ,עש

 ,קסיורבָאב ,יקיר ,יקולירּפ ,ןישזעשוב ,קסירב ,קסיװָאקלָאװ ,עווָאל
 -ַאד יד ןופ ,קסירט ,לעמָאה ,לָאּפמַאיראמ ,ץעלדעש ,קסנימ ,וָאנובלָאדז

 רעד ןגעוו תועידי ןעמוקַאב רימ ןבָאה --- רענייוו טביירש -- טעטש עקיז
 ַא ןיא זַא ,קפס ןייק ָאטשינ זיא'ס רעבָא ."דנוב םעניילק, ןופ ץנעטסיוקע
 ןופ סעּפורג ןעהעג ךיוא ןענעז טעטש ערעדנַא ךס א ןיא רָאג ,ךס
 ,"דגוב םעניילק

 יו יד ךָאנ ןבעגוצ רימ ןענעק המישר רעצרוק סרענייוו וצ
 : ךֹוב םעד ןיא לָאירעטַאמ ןעגנערב רימ עכלעוו ןגעוו ,טעטש עקידרעט

 "זעמ ,קעדורגָאװַאנ ,קצָאלַאּפ ,רעגָאז ,אסירד ,שילַאק ,ענווָאק ,קסניווד
 ,ןאדייק ,טאש ,רימָאקליװ ,לעװַאש ,ןילבול ,קסניּפ ,קעװַאלצַאלװ ,שטיר

 -סילַאיב ,אילָאװ אקסנודז ,ענָאלַָאּפ ,יקשיווָאקלאוו ,שטאלסיווס ,עוואנאי
 "סיזקע רעד ןגעוו ךיוא ןסייוו רימ .ןיזערעב ,ריזָאמ ,ווָאסירָאב ,קָאט

 ,ווַאלוּפ ןוא סעדָא ןיא עיצַאינַאגרָא-רעדניק רעשידנוב רעד ןֹופ ץנעט
 טּפעשעגטיױוא טשינ טייוו טרעוו המישר-בָאגוצ רעזנוא טימ ךיוא

 "ערג ליפ ַא ןופ לייט רעניילק ַא רָאנ זיא סָאד .םוכס רעצנַאג רעד
 ןעוװעג זיא "לנוב רעניילק , רעד ואוו ,םינושי עשידיי לָאצ רערעס
 .קיטעט



 ןדלעה עגניי 2

 סָאװ ,גנעגרָאי יד ןענעז ,ןרָאװעג טנָאמרעד רעירפ ןיוש זיא'ס יו
 -- רעטלע ןוא רָאי 16 ןופ -- טנגוי טלַא ךעלנייוועג טנכײצַאב ןעמ
 עג ןענעז ייז ואוו ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ןיא וויטקַא ןעוועג ןיוש
 טנגוי יד טָא .טנעמעלע רעטסקידנזיורב ןוא רעטסשיגרענע רעד ןעוו
 -ולָאװער עטסכעלרעפעג יד ןיא ןוא ןעייו עטשרעדָאפ יד ןיא ןעוועג זיא
 יד ןופ גנורעי רערענָאיצולָאװער רעד ןיא : ןעגנוטערטסױרַא ערענָאיצ
 ,ןייּפ רענעבילקעגנָא תורוד עגנַאל ןופ .,ןווייה רעד ןעוועג יז זיא ןסַאמ
 "רעה יד ןיא ןרָאװעג טרירטנעצנָאק זיא רשוי ךָאנ גנובערטש ןוא ןביולג
 -סיוא וצ ךיז ןסירעג ןוא טנגוי רעשיטסילאיצָאס רעשידיי רעד ןופ רעצ
 ןפיוא ןעגנַאגעג ןענעז עכלעוו ,םישודק ןופ ךעלקינייא-רוא .גנודָאל
 ייז םגה ,וצרעד יואר ןענעז ייז ךיוא זַא ,ןזיוועג ןבָאה ,ןפיוהרעטייש
 ןבעל ןיא טלעטשעג ךיז ןוא ןביולג ןרעדנַא ןַא טגָאמרַאפ ןיוש ןבָאה
 ,ןליצ ערעדנַא

 ,רעצנַאג ַא ןָאיגעל ַא זיא םישודק ןוא ןדלעה עגניי יד ןופ לָאצ יד
 רוד-ןדלעה ַא ןופ ןטנַאטנעזערּפער הנחמ רעסיורג רעד ןופ רָאּפ ַא זיולב
 ;ןלעטשרָאפ ָאד רימ ןלעוו

 --- ןעמָאנ רעד ,1905 ינוי 26 -- עטַאד יד .עשרַאװ --- טָאטש יד
 ןופ ףורפיוא ןַא ןלייצרעד לָאז עקירעביא סָאד ןוא .ןגרָאמטוג גילעז
 ,"ידנוב , ןופ טעטימָאק רעװעשרַאוװ

 גילעז רעטעברַא רעקירָאי-17 רעד ןברָאטשעג זיא ילוי ןט4 םעד,
 "!רעפמעק רעשידלעה ַא רעבָא ,רעגניי ַא ,ןגרָאמטוג

 ךיז ןפורּוצַּפָא טמיטשַאב עיצַאזינַאגרָא רעזנוא טָאה ינוי 26 םעד,
 "רַא עשירַאטעלָארּפ יד ןפורעג טָאה יז .שזדָאל ןיא ןשינעעשעג יד ףיוא
 ,"ףמַאק םוצ יימ

 סױרַא רבח רעזנוא זיא רענָאיצולָאװער-טַאדלָאס רעטנרעלעג ַא יו;
 ,"טייחיירפ רַאפ ןגָאלש וצ ךיז טנַאה ןיא רעוועג טימ
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 98 "דנוב רעניילק. רעד

 רעד טסיג םינּפ ןסַאלב ןייז ןופ ,ןגיובעגנייא רע טייטש טָא , . . ;

 "יא תוחוכ עלַא טימ רע טּפעלש טָא ,עדַאקירַאב ַא טיוב ןוא --- סייווש

 ףיוא סנייא טגייל ,רענייטש ,רעטערב ,ןדליש ,רענעגעוו ,סנטסַאק ענרעז

 ,עדַאקירַאב רעד ףיוא ןביוא ףױרַא רע טגנירּפש טָא . . . עטייווצ סָאד

 ןפיוא טרַאװ ןוא רעוועג סָאד קרַאטש טלַאה ,גנוטסעפ ןייז ףיוא טייטש

 "! טייחיירפ רַאפ ןגָאלש ךיז ליוו רע . . , טרַאװ רע .אנוש

 .טלַאפ דלעה רעד . . , ןטייווצ ןכָאנ ּפלַאז ןייא ךיז טרעה סע,

 *. . .טעדנואוורַאפ ךעלברעטש םיא ןבָאה אנוש ןופ ןליוק יד

 -- עיצַארטסנָאמעד עסיורג ַא ןעוועג זיא דלעה ןגניי ןופ היול יד

 .דובכ ןטצעל םעד ןבעגּפָא םיא ןעמוקעג ןענעז ןַאמ טנזיוט 5

 ,שזדָאל --- טָאטש שטייווצ ַא ןוא

 "עּפש) אקסירדנאסקעלַאדָאװָאנ ,ןסַאג רעשזדָאל יד ןופ רענייא ףיוא,

 עטיובעג"טסעפ ַא טייטש (סָאג סיאבג יכדרמ רעדָא ַאקסווָאדישז רעט

 "רעד'ס ."דנוב/ ןופ ןָאפ עטיור יד טרעטַאלפ ץיּפש ריא ףיוא .עדַאקירַאב

 "יש ַא טנפע עכלעוו ,גנולײטּפָא עשירעטילימ עסיורג ַא ךיז טרעטנענ

 רעטעברַא יד ןופ דנַאטשרעדיװ רעד .עדַאקירַאב רעד ףיוא יירעס

 "רָאפ טרישרַאמ רעטילימ .טקידײלעגּפָא טרעוו סַאג יד .ןכָארבעג טרעוו

 ,ןטייז עלַא ןיא ךיז קידנקוקמוא ,טירט ייב טירט ,קיטכיזרָאפ ,סיוא

 "טייטש עדַאקירַאב רעד ןופ ץיּפש ןפיוא :סעּפע טעשעג לָאמַאטימ

 סע .ףױא רעדיװ טרעטַאלפ ןָאפ עטיור יד ,לגניי קנַאלש ַא ףיוא

 ענייז ,ךלַאק יו סייוו םינּפ ןייז .ךעלגעװַאבמוא ָאקסעל רעזול טייטש

 טױט םעד טקוק רע ,רעייפ טימ ןטיש ןגיוא עדנעילג עצרַאוװש ייווצ

 ...לוקסומ ןייק טימ רעטיצ ןייק קידנעוט טשינ ,ןיירא ןגיוא יד ןיא

 ,קירוצ טירט רָאֹּפ ַא טייג ,ןייטש טביילב הנחמ-רעטילימ עסיורג יד

 טפול רעד ןיא ךיז טדיינש םיטש עקיטכעמ ַא .ליטש טרעוו ץלא

 ; ןיירא
 "!עיצולָאװער יד ןבעל לָאז;

 ,בייל עשלנניי סָאד טרעכעלעצ טָאה רעייפ-ןסקיב ךעלרעדרעמ ַא

 עקירָאי-19 סָאד ,רעזול טלַאפ'ס ,ןָאטעג ץילפ ַא טָאה טולב גניי

 יַּפָא ענייז ןיא "דנוב, ןופ ןָאפ יד טסעפ קידנטלַאה ,לגניי-רעדיינש

 ."טנעה עקידנברַאטש

 יד ןיא ןלַאפעג ןענעז עכלעוו ,תונברק עגניי ייווצ ןגעוו ךָאנ ןוא

 .שזדָאל ןיא 1905 ינוי שדוח ןופ געט ערענָאיצולָאװער

 ןלאפעג זיא רעכלעוו ,(רעקשאלב שיבייל) לעגָאפטָאר שיבייל ,

 רָאי 17 ,רעבעוו ַא ןעוועג זיא ,סַאג-רעפעפ ףיוא עדַאקירַאב רעד ייב



 ץרע ה רׂש ײ- 04

 ןופ ןעוװעג זיא רע .יקשאלב לטעטש ןופ טמַאטשעג טָאה רע .טלַא
 רעד ףיוא ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןטסידנוב-רעטעברא עטושּפ יד

 ,"ןסייהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא יד סָאװ ,ץלַא טריפעגסיוא ןוא עזרעב

 "נקָאז ַא ,רָאא 17 ןעוועג טלא ךיוא זיא יקסוװָאטסָאשזב בקעי,
 ןטלַאהעגפיוא ךיז ןוא םותי רעקידכעלייק א ןעוועג זיא רע .,רעכַאמ

 ןעמוק רע טגעלפ ,ןרָאי עגניי ענייז ףיוא טקוקעג טשינ .םיבורק ייב
 עכלעוו ייב .ןעגנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא ןוא עזרעב רעשידנוב רעד ףיוא
 טכַאמעג ןבָאה ןליוק עשירעדרעמ יד סָאג רעכלעוו ףיוא ןוא ןדנעטשמוא
 ,"ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ טשינ זיא ,ןבעל ןגניי ןייז וצ ףוס ַא

 -רעטעברא רעשידיי רעד ןופ !עטכישעג , .,ינסאי-ףלָאװ .א)
 ,?שזדָאל ןיא גנוגעווַאב

 ,שודק ןוא דלעה רעגניי ַא ךָאנ ןוא

 ,1887 ףוס ,ריזָאמ ןיא ןריובעג .ןעמָאנ ןייז זיא ןאהאק לשרעה
 ןיִא טנרעלעג טָאה לשרעה .,רעטעברַא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד
 ,רעלָאטס א ןרָאװעג ךיג רעבָא ,הבישי ןוא רדח

 -סערא ןעוועג ןיוש ,19023 יַאמ ןט4 םעד ,לגניי רעקירָאי-15 סלא
 ףיוא ײצילָאּפ טימ סױטשנעמַאװצ א תעב ןעשעג זיא סָאד .,טריט
 ןייטש א ןפרָאוװעג טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ ,עזרעב רעד

 "וקאב ןוא סעצָארּפ ןזיב טייצ א ןסעועג זיא רע .קינװַארּפסיא ןפיוא
 ,עמרוט םישדח 2 ןעמ

 ןטייוצ םוצ טריטסערא םיא ןעמ טָאה 1902 רעבָאטקָא 27 םעד
 ,ןפורפיוא ןטיירּפשרַאפ ןיא טקידלושַאב םיא ןעמ טָאה לָאמסָאד .,לָאמ
 רעד ןופ עמרוט רעד ןיא ןוא עמרוט ןיא ןסעזעג רֶע זיא םישדח 9

 ןרָאװעג טלעטשעג ךָאנרעד ןיא לגניי סָאד .רעצרַאק ןיא -- עמרוט
 ,טייצ רָאי 23 ףיוא החגשהייײצילָאּפ רעטנוא

 ,לָאמ ןטירד םוצ םיא ןעמ טריטסערַא 1904 רעבמעצעד 22 םעד

 רעד סיורא זיא לשרעה .גנולמַאזרַאפ ַא טלגנירעגמורַא טָאה יײצילָאּפ
 א סיורא זיא םיא ךָאנ ,ײצילָאּפ ןיא ןסיש ןביוהעגנָא ןוא רעטשרע
 ףיז זיא םלוע רעד ,יײצילַאּפ יד ןבירטרַאפ ןוא עּפורג עטנּפָאװַאב
 םוצ רעטשרע רעד .ןטניה ןופ רעטצעל רעד לשרעה -- ןעגנַאגעצ
 ,ןטערטּפָא םֹוצ רעטצעל רעד ,ףירגנָא

 ןפרָאװעגרעדינא ,טעװעטַאשטעגּפָא םיא טָאה ןטנַאיצילָאּפ עּפורג ַא |
 "עצ ךעלקערש םיא ןעמ טָאה טרָאד .זױה-טסערַא ןיא ןעמונעג ןוא

 ,ןסָאשעג טָאה רע זא ,ןזייוואב .ּפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג םיא ןוא ןגָאלש



 8 "דנוב רעניילק , רעד

 ןוא טיײרפַאב רעטעּפש םיא ןעמ טָאה .ןעוועג טשינ רעבָא ןענעז

 .סעצָארּפ ןזיב טכיזפיוא-יײצילָאּפ רעטנוא טלעטשעג

 "רַאפ רעדיוװ ךיז טָאה לשרעה 1905 תועובש ןעוועג זיא סָאד

 רע טָאה יײברעד .יײצילַאּפ רעד טימ סױטשנעמַאוצ ַא ןיא טלקיוו

 רעכלעוו ,ןבלעז םעד -- "לעטַאריזדַאנ, ַא טעדנואוורַאפ ךעלברעטש

 רָאּפ ַא ןיא .ּפָאק ןופ רָאה יד ןטירעגסיוא טסערַא ןיא רעידפ םיא טָאה

 לשרעה ,ןדנואוו יד ןופ ןברָאטשעג לעטַאריזדַאנ רעד זיא םורא געט

 2 טימ יירעסיש עגנַאל ַא טריפעג סױטשנעמַאזוצ םעד תעב ךָאנ טָאה

 .ןרָאװעג ןענורטנַא ףוסל זיא ןוא ןטנַאיצילַאּפ עדעדנַא

 זיא רע ןוא טנעקעג טשינ לשרעה ןיֹוש טָאה טָאטש ןיא ןביילב

 ַא ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה טרָאד ,וַאלסָאנירעטַאקעי ןייק קעווַא

 ,ריציפָא"קַאזָאק ַא ןיא ןסָאשעג ןוא ןקַאזָאק טימ סױטשנעמַאזוצ

 טכַאמ עשירַאצ יד .עשרַאװ ןייק קעװַא רע זיא עניַארקוא ןופ

 לָאמנייא זיב ,דנַאל ןופ טיירב ןוא גנעל רעד רעביא טכוזעג םיא טָאה

 ,םריטסערַא םיא ןוא ייצילַאּפ ןעמוקעג הריד ןיא םיא וצ זיא

 טָאטשמײה ןייז ןיא טכַארבעגקירוצ םיא ןעמ טָאה טסוגױא 4 םעד

 "נערטש א רעטנוא ןטייק ןיא טדימשעג םיא ןעמ טָאה טריפעג ,ריזָאמ

 .ךַאװ רעשירעטילימ רעג

 -עגלא ןא טרימַאלקַארּפ "דנוב , רעד טָאה 5 רעבָאטקָא 16 םעד

 ןעמוקעגרָאפ זיא עמרוט ןופ טנעוו יד רַאּפ .קיירטש ןשיטילָאּפ םעניימ

 "ענסיורא עטריטסערַא יד ןבָאה סעטַארק יד ךרוד .עיצַארטסנַאמעד ַא

 רעדָא טייהיירפ ןיא ןבעל , :טפירשפיוא ןַא טימ ןָאפ עטיור ַא ןעגנַאה

 ,?ףמַאק ןיא ןברַאטש

 טנַאדנעמָאק רעד .עבלעז סָאד טרזחעגרעביא ךיז טָאה סנגרָאמוצ

 יד ןבעגקעװַא טשינ טעוו'מ ביוא ,ןסיש וצ טָארדעג טָאה עמרוט ןופ

 .ןענופעג טשינ ןָאפ יד ןוא עיזיווער .ַא טריפעגכרודַא טָאה'מ ,ןָאפ

 ,דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש וצ ןסָאלשַאב ןבָאה עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד

 סױטשנעמַאװצ ַא עמרוט ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רעבָאטקָא 20 םעד

 .ןסָאשעג ןבָאה רענלעז יד .רעטילימ ןוא עטריטסערַא יד ןשיווצ

 םעד ןופ רעמענלײטנָא ןטקעריד ַא טרָאװ ַא ןבעג רימָאל טציא ןוא

 .ענעגנַאפעג ענייז ןֹוא לייח סרַאצ םעד ןשיוװצ טסעמרַאפ ןקיטולב

 :רעסעילש היעשי זיא תודע םעד ןופ ןעמָאנ רעד

 ךימ ןבָאה ןוא םירבח עקינייא ןעגנַאגעגוצ ןענעז רימ וצ ןעוו,

 ןיב ךיא עכלעוו ףיוא ,ּפערט יד ןופ ןטעדנואוורַאפ ַא ןגָארטעגּפָארַא

 םעד ףיוא ןטייק ןופ גנַאלק ַא ךיז ןבענ טרעהרעד ךיא בָאה ,ןלאפעג
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 ,ןאהאק רבח םעד ךיז ןבענ ןעזרעד בָאה ךיא ןוא קורב םענעטנעמעצ
 טָאה ליוק יד .,גנַאז ענעטינשעגרעטנוא ןַא יו ,ןלַאפעג זיא רעכלעוו
 ."קורב ןרעביא ןסָאגעג ךיז טָאה ךרַאמ ןייז ןוא ,ּפָאק ןיא ןּפָארטעג םיא

 ןבָאה ןטָאדלָאס עטעוועדליוועצ יד זַא ,ןבעגוצ ָאד ךָאנ ןענעק רימ
 ןכָאטשעג םיא ןבָאה ןוא רעּפױעק ןטיוט םעד וצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז
 ,סעקיטש יד טימ

 לשרעה רעקירָאי-18 רעד ןבעל שיאָארעה ןייז טקידנערַאפ סָאה ױזַא
 רעדא --- טייהיירפ ןיא ןבעל, .רעדָא -- רעדָא .ריזָאמ ןופ ןאהאק
 ,?ףמַאק ןיא ןברַאטש

 םענעמוקעגמוא ןופ היול יד ןעמוקעגרָאפ זיא םורַא געט יירד ןיא
 ור רעקיכייא ןייז וצ טײלגַאב םיא ןבָאה ןשטגעמ רעטנזיוס ,דלעה

 ,(ויכרַא ןשידנוב ןופ ןלַאירעטַאמ יד ןופ)

 .םישודק רעווָאנדושט יד ןופ השעמ יד ןענָאמרעד ךָאנ רימָאל
 ווָאנדושט ןופ עיצאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה 5 לירּפא 25 םעד

 ,רימָאטישז ןייק גנולײטּפָא-ץושטסבלעז ריא ןופ עּפורג ַא טקישעגסױרַא
 א; טימ .טָארגַאּפ ןגעק ץושטסבלעז רערימָאטישז רעד ןפלעה וצ ידכ
 ,ווָאנַאיָארט ןיא ,געוו ןפיוא עּפורג יד זיא ,לירּפא 26 םעד ,רעטעּפש גָאש
 9 ןוא םירעּפ עשיניארקוא עדנַאב ַא ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא
 ןעוועג ןענעז ייז ןופ לייט א .טעדרָאמרעד שילַאיטסעב ןרָאװעג ןענעז
 ,רָאי 17 --- קיסומ לקנאי ,רָאי 17 -- רעשיילפ ףסוי יװ ,עכעלטנגוי
 ,רָאא 18 -- רעשיילפ לאירזע ,רָאי 18 -- ןיקניליב קיזייא

 ןיש טָאה סָאװ ,רוד א ןופ ןטנַאטנעזערּפער ןעוועג ןענעז יי
 "עג ןייש-שיגַארט --- קיטיונ ןעוו ןוא ,ןייּפ ןוא דיירפ ןיא טבעלעג
 עכלעװ ,ןשטנעמ עקרַאטש ןוא ענייש ןעוועג ןעגעז סָאד .ןברָאטש
 ןוא טייקיאור רענעטלעז וצ ןביוהרעד ךיז טנעקעג טיוט ןרַאפ ןבָאה
 ,הרובג רעקיטסייג

 ןלַאפעג טשינ ךָאד ןיב ךיא ,סעטרבח ערעייט ,טשינ ךימ טנייװַאב ---
 טעשטּפעשעגסױרַא טָאה -- ףמַאק ןיא ןפָא רָאנ ,טיולּפ ַא רעטניח ץעגרע
 ןופ ןירעדילגטימ יד הסיסג רעד רַאפ רעטרעוו עטצעל עריא ןיא
 ,אקסלעבארג עינַאפ עטרבח עגניי יד ,"דנוב , ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ
 עשנעג קע ףיוא ןליוק ןופ עטרעכעלעגכיודַא ןַא ןגעלעג זיא יז ןעוו
 רעטעּפש רָאי 28 טימ ואוו ,ץַאלּפ ןבלעז ןפיוא טקנוּפ ,עקישוד ןוא
 .רעדיוו רעטנּפָאװַאב רעוװיטקעלָאק רעטיורג רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה
 ףןענַאילַאטַאב-דרָאמ עשיצַאנ יד ןגעק ָאטעג רעוועשראוו ןיא דנַאטש
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 ןופ טסידנוב רעגניי רעד טרעהעג ךיוא טָאה ןימ ןבלעז םוצ ןוא

 ןיא הילת רעד וצ קידנעייג טָאה רעכלעוו ,עזוארק לאיחי דוד ,שזדָאל
 "ורב ןכעלבייל ןייז טסיירטעג (1905 טסוגיוא 6) לעדַאטיצ רעװעשרַאװ

 ; רעד

 ַא רַאפ בראטש ךיא .טשינ ךיוא ןייוו ךיא ,טסעז !טשינ ןייוו ---
 ...ןבעלרעד ערעדנַא ןלעװ ,טבעלרעד טשינ בָאה ךיא ביוא .,ךַאז-ללכ

 םיא ןגעו .ןַאמלעמיק לאיחי דלעה רעגניי רעווָאקרטעיּפ רעד ןוא
 ןעוועג ,1907 ילוי 14 םעד ,294 'רנ "גנוטייצ-סקלָאפ , רעד ןיא זיא
 : גָאלָארקענ ַאזַא טקודדעגּפָא

 לאיחי רבח רעד טלעװ רעד טימ טדיישעג ךיז טָאה יַאמ 29 םעד,

 לופ רעֶּבָא ,רָאי 19 זיולב ,ןבעל ןייז ןעוועג זיא ץרוק .ןַאמלשמיק

 ןעמוקעגסיוא םיא זיא ,טלַא רָאי 17 קידנעייז ,ןדייל ענייז ןעוועג ןענעז
 עיצַאינַאגרָא רעװָאקרטעיּפ רעד ןיא ליײיטנָא ןקיטכיט ַא ןעמענ וצ

 א סלא ןוא רעטקַארַאּפ ןלעדייא ןַא טימ שטנעמ ַא סלא ."דנוב, ןופ

 ןפיוא טרעפּפָאעג ןכעל ץנַאג ןיז רע טָאה ,טייהיירפ רַאפ רעפמעק
 ףעמעלא ײב טצעשעג ןוא טכילעג ןעוועג ןיא ןוא ףמאק ןופ חבזמ

 טקידלושאב טיא טָאה ןעמ .ןראװעג טריטסערא רע זיא 1906 ןיא
 טּפשמראפ םיא טָאה'מ סָאװראפ טנַאיצילַאּפ א ןופ הגירה רעד ןיא
 ןטיברַאפ םיא ןעמ טָאה ליײטרוא-טיוט םעד .ןעגנעה ךרוד טיוט םוצ
 עמרוט רעטכייפ ןייא ןופ ךיז קידנּפעלש .עגרָאטַאק רעקיבייא ףיוא

 יעצ ןצנַאג ןיא רעפמעק ןגניי ןופ טנוועג סָאד זיא ,רעטייווצ רעד וצ
 טנגעזעג ךיז רע טָאה עמרוט רערימידַאלװ ןיא ןוא .,ןרָאװעג טרעטש
 ."טלעוו רעד טימ

 םעד .,גרעבנייוו לאוי רעליש-עיזַאנמיג רעמָאדַאר ןגעוו ףוסל ןוא

 סעצָארּפ ןייז ןעמוקעגרַאֿפ ןריט עטכַאמרַאפ ייב זיא 1906 ץרעמ 1
 ןעוועג טלַא טלָאמעד רע זיא רָאי 17 .םָאדַאר ןיא טכירעג-זיירק ןיא
 ןייז ןקידיילאב ןיא ,"דנוב , םוצ ןרעהעג ןיא םיא ןעמ טָאה טקידלושַאב
 ,דעטילימ ןשיווצ סעיצַאמַאלקָארּפ ןטיײרּפשראפ ןוא רַאצ םעד טעטסעיַאמ

 ןליט ןתעב 1905 רעבמעווָאנ ןט1 םעד םיא ןעמ טָאה טריטסערא
 .רענוגַארד ןשיווצ "דנוב , ןופ ןפורפיוא

 רעד ,טסיירד רעייז ןטלַאחעג ךיז גרעבנייוו טָאה סעצָארּפ ןפיוא
 ,ריביס ןייק קיביײא ףיוא ןקישרַאפ ןוא טכער יד ןעמענוצ -- לייטרוא

 ,(1906 ,לירּפַא 230 ,22 'רנ ?גנוטייצ-סקלָאפ ,,)



 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעגנַאלקּפָא 3

 טנכייצרַאפ רימ ןעניפעג "דנוב םעניילק , ןופ ןדָאזיּפע עקינייא

 רעשירעלטסניק רעשידי רעד ןיא .,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 יװ ,רעמ ךס ַא לענָאיצרָאּפָארּפ עטלַא טָאד טעברַאַאב סָאװ ,גנופַאש

 -רעטעברַא יז זיא ,עשיללכ סָאד יו רעמ עשידיחי סָאד ,עיינ סָאד
 םכסה ןיא רעבירעד זיא'ס .,ןרָאװעג טהלועַאב קרָאטש ללככ גנוגעווַאב

 ןבָאה רעביירש עשידיי עטלייצעג זיולב סָאװ "עיצידַארט , רעד טימ
 יד ןופ ןיורבפיוא ןרענָאיצולָאװער םעד יװ ,גנוניישרעד ַאזַא ןעזרעד
 ,רעדניק-סקלָאפ עשידיי

 ןשידיי ןופ לייטנָא םטעד ּפֶא ןעלגיּפש סָאװ ,ןעגנופַאש יד ןופ
 ןלעטשקעװַא טרָא ןטשרע ןפיוא ןעמ ףרַאד ,עיצולָאװער רעד ןיא דניק
 רע יוזא יו טָא .לעסַאק דוד ןֹופ -- "דנוב םעניילק ןופ עקריאמ ,
 :דלעה םעניילק ןייז טרעדליש

 םעד עקריאמ םיוק טבעלרעד ןטייקירעוש עסיורג טימ . ..,

 סע ,טכַאנייב תומולח עכעלקערש ךטס ַא ןעמוקעגרעביא זיא רע .תבש
 -רָאג טָאה רע .גָאטיײב בייל סָאד טנערנעג דלודעגמוא ןופ םיא טָאה
 -טסנַאמעד , טרָאװ סָאד ץלַא טײטש םיא ,ןטעברַא טנעקעג טשינ
 רע טלמהומ ,רעפטנע ןא טָאטשנָא ,לָאמ ליפ זא ,יווא ּפָאק ןיא ?עיצַאר
 | ; סױרַא

 ? עיצַארטסנָאמעד ,וטסגָאז סָאװ --

 יד ןוא טיירגעג ךיוא ןיוש זיא "דנוב םעניילק, ןופ ?עסַאמ , יד
 ,םירבח ענייז וצ רע טפיול ירפ רעד ןיא דלַאב .קיטרַאפ זיא ןָאפ
 ןיִא .םיהַא קירוצ רע טפיול ,ןעגנונדלָארַאפ עקינייא קידנכַאמ ןוא
 רעד וצ רעדיוו טפיול רע ןוא ןציזנייא טשינ רעבָא רע ןָאק םייה רעד
 ַא רע טנגענַאב געװ ןפיוא .םיהַא קירוצ ןטרָאד ןופ ןוא הרבח
 ,קַאלװק א ענעשעק ןיא סיוא םיא טלעטש ןוא טנַאיצילָאּפ

 םיא טגָאז רע רעבא ,ןעיימש ןייז ,ןעוװַאה ןייז טקרעמַאב !םהרבא
 ןרעטלע ןטימ ךיז טפערט עקריאמ ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא .,טשינרָאג
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 א ראפ סָאװ ןעז םהרבא טעוװ טנייה זא ,ךיז ייב רע טכארט ,רעדורב
 סיוארָאפ ןייג טעוו רע יוװ ,ןקערש טשינ ךיז טעװ רע יו ,זיא רע דלעה
 סָאװ ,רענוגַארד יד ןפיולנָא ןגעמ סע  .ןָאפ יד ןגָארט ןוא ןעגניז ןוא

 ארומ ןייק םענייק רַאפ טָאה רע .טָאטש ןיא ייז ייב ךיז ןעניפעג

 ,טשינ
 עכלעוו ,םירבח ענייז וצ לָאמ טצעל ַא רע טפיול רעגייזא 2 טקנוּפ

 ןוא ןעיטש עלא .ןטרָאג ןיא ןבילקעגפיונוצ עלא ןיוש ךיז ןבָאה
 רעבָא ,ןייג ןסייה לָאז רידנַאמָאק רעד זא ,דלודעגמוא טימ ןטרַאװ

 ןייז סױרַא טגָאז ,ןָאפ עקיטרַאפ יד רעירפ טכַארטַאב רידנַאמָאק רעד

 ןיא ןיירַא יז טגייל ,ףיונוצ יז רע טלקיוװ ךָאנרעד ,ריא ןגעוו גנוניימ
 טסייה ןוא ,ןקעטש קיטש ַא ןעשטרַאטס טביילב סע ןענַאװ ןופ ,םיזוב

 ,לָאמַאטימ עלַא טשינ ןייג

 " ...געװ ןיא ךיז טריד "דנוב רעניילק, רעד ןוא

 רעד ןוא ,רעטרע ?;עדישרָאפ ןיא סיוא סעּפע ןעמ טיירש טָא,

 .טרעפטנע ןבייל טרעדנוה ןופ טײקרַאטש רעד טימ םלוע רעצנאג
 יזא ןוא !ַארוה :טרעפטנע ןעמ ןוא ןעמ טיירש רעדיוו ןוא ! ַארוה

 טגיוו עכלעוו ,ןָאפ עטיור ַא סױרַא רעצימע טיצ דלַאב .רעהפיוא ןַא ןָא
 ןיוש ,עקינייא ךָאנ ךיז ןזייווַאבס .ּפעק עלַא רעביא טרעטַאלפ ןוא ךיז
 -- ןשטנעמ ךיז ןזייוואב ןענָאקלַאב עכייר יד ףיוא .ןענַאפ ןערענעלק
 ןכילּפ עלעה טימ ןוא ךעלכייב טימ רענעמ ןוא ןעיורפ עטריצעגסיוא
 ,םעק ענעריושעג-טָאלג יד ףיוא

 לטנעה ןיד ןייז טימ ןוא םיווב ןופ ןָאפ יד סיורא טּפעלש ריאמ
 טימ ןענַאקלַאב יד ,למיה םעד טעז רע .ךיוה רעד ןיא יז רע טלַאה
 רע זא ,םיא ךיז טכוד סע ןוא ,םלוע ןסיורג םעד ,ןשטנעמ עכייר יד
 .ןעמענמורַא םלוע ןצנַאג םעד ןָאק רע זא ןוא ,טיירב ןוא ךיוה טסקַאװ
 רעד םיא טגָארט לָאמַא ןֹוא סיפ ענעגייא יד טימ רע טייג לָאמַא
 ,םלוע ןרעיוהעגמוא םעד ןופ טפַארק יד ןוא טעּפמיא

 -גוה יד טימ עציילפ ערעיוהעגמוא יד ּפָא ךיז טלעטש גנולצולּפ
 ,ןטייו ןופ .,דרעפ ןופ ףיולעג ַא ךיז טרעהרעד סע ןוא ,ּפעק רעטרעד
 ןשטנעמ יו ךיז טעז ,דרע רעד רעטנוא ןופ יוװ יווא ,ןטייוו ןופ רָאג
 ןטלַאה ייז ןוא דרעפ ףיוא קידנטייר ,ךיז ןעלקַאש ןעמרָאפינוא ןיא
 סע . , .ייווצ . . . סָאש ַא ךיז טרעהרעד דלַאב ,טנעה יד ןיא ןסקיב
 .עגמוא יד טרעװ םעדכָאנ ,עגר ַא ףיוא ליטש ךעלרעדנואוו טרעוו
 עקיצנייא ףיוא ןטלָאּפשעצ ּפעק רעטרעדנוה יד טימ עציילּפ ערעיוה
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 ךָאנ ןוא רעמינּפ ענדָאמ טימ ןטייז עלא ןיא ןפיול עכלעוו ,ןשטנעמ
 סָאװ ןייטשרַאפ טשינ רעמ ןיוש ןעמ ןעק ָאד רָאנ .ןגיוא ערענדָאמ

 ,טעז ןעמ

 טפרַאװ סָאװ ;עציילּפ ַא סנצימע ףיוא גנולצולּפ ךיז טניפעג עקריאמ
 טפרַאװ לסקַא רעקיזָאד רעד ,לסקַא ןַא סמענייא ףיוא ףיורא דלַאב םיא
 טוט סָאד תעשב .דרע רעטרַאה רעד ףיוא ּפָארא שינעלייא טימ םיא
 טָאה רע ;טשינרָאג ללכב טליפ רע ,טשינ גָאטיײװ ןייק רע טליפ ,ךיז

 רעד ןיא רָאנ !ןפיױלטנַא ןוא ךיז ןביוהוצפיוא --- גנַאלרַאפ ןייא רָאנ
 ַא ןיא םינפ טור ַא דרע רעד רעטנוא ןופ יו סיוא טסקאוו עגר
 ץימש ַא קישטנַאק םענעטכָאלפעג א טימ םיא טיג ןוא לטיח שיטַאדלָאס

 רע ןוא רָאה יד רעטנוא טכייפ ןוא סייה םיא טרעוו סע .ּפָאק ןרעביא
 םיא ןוא ןעמערב יד וצ טקירד גָאטייװ רעד  .גָאטיײװ ַא טליפרעד
 ,גָאטײװ רעד ּפָא טערט טָא רָאנ ,ןפָאלש ךעלקערש ךיז טליוורַאפ
 עגנאל עסיורג ןיא ןָאטעגנָא ,סיפ יװ ,טעז רע ןוא ךיז ןענעפע ןגיוא יד
 ,ךעלעטָאב עשלדיימ ,ןשַאמַאק ןגָארט סָאװ ,סיפ ךָאנ ךיז ןגָאי ,לוויטש
 ןשטנעמ עכעלטע רע טעז ךיז ןופ טייוו רָאג טשינ .ךיש ױזַא טַאלג ןֹוא
 ,ןעלמייח רע טנעקרעד ייז ןשיווצ ןוא ,דרע רעד ףיוא רע יו ױזַא ןגיל
 ,רע ,ןגיוא עקירעגנוח יד טימ ןוא םינּפ ןכיילב םעד טימ לגניי סָאד
 ,,.טולב עטיור סַאּפ ַא ךיז טיצ םיא ןבענ ןוא טגעווַאבמוא טגיל ,למייח

 טלַאפ רע זַא ,ךיז טכוד ןעקריאמ ןוא ,רעליטש ,רעליטש טרעוו סע

 טפָאלש טָא .טשינ ייברעד ךיז טגָאלשעצ ןוא ףיט ,ףיט ץעגרע ּפָארַא
 ,סיז ןוא ןייא גנירג רָאג רע

 ,?לָאטיּפש ןיא סנגרָאמוצ ףיוא טשרע ךיז טּפַאכ רע

 : "ךעלגניי ייווצ , סקעדַאלװ ,ב ןיא ענליוו ןופ לדליב ַא ןוא

 ײװמַארט רעד ואוו ,קרַאמ ןגעקטנַא ,סַאג ענלאוואז ףיוא . . . ,
 זיא רע .טלעטשעגּפָא ךיז ךיא בָאה ,עװָאדַאס ןיא ןיירַא ךיז טרעק
 םרוטש רעד ואוו ,קרַאמ רעד םַאזנייא ןוא ךעלטימייוו ױזַא ןעוועג
 יד טקַאהרַאפ !ןבעל סעדעי ןשָאלעגסיוא טָאה קיײרטשילַארענעג ןופ

 ...ןענַאק עקידייל רָאּפ ַא ןוא קנעב ןוא ךעלשיט עקידייל ,ןרעיוט

 ,ךעלגניי עשידיי ייווצ ןגעקטנַא ןעגנַאגעג רימ ןענעז ףיורא ןופ
 ,רעטלע רָאי ייווצ--ןייא טימ רעטייוצ רעד ,6 רָאי ַא ןופ רענייא
 רעיוט ןייא ףיוא .ףױרַא ןקוק ןוא ּפָא ךיז יז ןלעטש ,ךיא עז ,דלַאב
 -עגּפָארַא טשינ ןטכענ טָאה ןעמ סָאװ ,גַאלפ ַא ןעגנָאהעג ךָאנ זיא
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 ןופ לטניוו ןליטש םעד ןיא טלקיוועג הּפצוח טימ ךיז טָאה ןוא ןסיר

 ,ןגרָאמירפ
 גנורעדנואוורַאפ טימ רערעטלע רעד טגָאזעג טָאה -- !גָאלפ ַא ---

 יד ןפָאלעגרעביא רע זיא דלַאב .טרעלקרַאפ ןייטש ןבילבעג זיא ןוא

 שנרעצליה עסיורג ַא רעיױט םוצ ןפעלש וצ טכַארבעג טָאה ןוא סַאג

 טקערטשעגסיוא טָאה ןוא ריא ףיוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע .קנַאב
 ,ךיוה וצ םיא רַאפ ןעוועג זיא סע .גָאלפ ןופ ןקעטש םוצ ךעלטנעה יד

 ? קנַאב ןפיוא ףיורא טסליוװ ,עקשָאי --
 ףױרַא ךָאד זיא ןוא טלקנעװקעג ךיז טָאה רבח רערעגניי רעד

 ךיז לעװ ךיא !אדומ ןייק טשינ בָאה !יוזא טָא ! ךיז גייל ---
 !ַָאיטֶָא !יװַא טָא !סופ ןייא טימ רָאנ ןלעטש ריד ףיוא

 -מָארַא ןוא גַאלפ םעד ןעמונעגסױרַא ןוחצנ סיורג טימ טָאה ןוא
 ןבָאה ןוא קנַאב ןופ ּפָארַא ןענעז עדייב .דרע רעד ףיוא ןפרָאװעג

 ןטעגרהעג ַא ןופ רעּפרעק א ייב סעּפע יוװ ,גַאלּפ םייב טלעטשעג ךיז
 .עעדיא עיינ ַא ןלַאפעגנייא ןרעטלע םעד זיא דלַאב רעבָא
 עסייו יד ןסירעגּפָא טָאה ,ןָאפ יד ןביוהעגפיוא טָאה רע !ונ --

 ,עטיור סָאד ךיז רַאפ קידנזָאל ,עָאלב יד טימ

 ! עיצַארטסנַאמעד ַא ןכַאמ רימ ןלעװ רעטציא ---

 סָאד ךיז רַאפ טײרּפשעגרעדנַאנַאפ רע טָאה ךעלטנעה עדייב טימ

 טיִמ קידנעגניז ,קעװַא רע יא ,רבח םעד קידנפורוצ ןוא ץיס עטיור
 :העובש עשידנוב יד עלעמיטש שרעדניק ךַאװש ַא

 ,טיונ ןוא טעברַא ןופ רעטסעוװש ןוא רעדירב
 יו טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענעז סָאװ ,עלַא ריא

 ,(1936 .קרָאי-וינ ,"ןפַאש ןוא ןבעל ןיא קעדַאלװ .ב,)
 -ןדַאקירַאב ןיא רעדניק יד טרעדלישעג ױזַא טָאה ןירבָאק ןָאעל

 ; ןפמַאק

 ןערַאטס ,"דנוב םעניילק, םוצ ןרעהעג עכלעוו ,ךעלגניי עגניי ידק

 רענייטש ןּפעלש : ענעסקאוורעד יד יװ ,רעקיסיילפ ךָאנ ןטעברַא וצ ךיז

 ,עדַאקירַאב רעד וצ רעצעלק עצנַאג ןּפעלש ,תוחכ ערעייז ךָאנ טשינ

 ןוא ,"דנוב םעניילק , םעד ןופ רעדניק יד ,ייז ןטעברַא ןעניב יד יו

 עשרעדניק ,ענרעבליז ערעיײז טימ ענעסקַאװרעד יד וצ ןעיירש ייז
 ."רעקידעבעל ,רעכיג ,רעכיג ,ונ, : ךעלעמיטש

 ןּפעלש טציא ןוא ןגָאװ ַא טּפַאכעג ייז ןבָאה סַאג קע ןפיוא טרָאד
 יד טימ רעביא םיא ןרעק ,עדַאקירַאב רעד וצ "ַאררוה,, ַא טימ םיא ייז
 רעד טימ רעדינ !ןקַאזָאק יד טימ רעדינ , : ןעיירש ןוא ףױרַא רעדער
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 ,.,!"דנוב רעד לָאז ןבעל !גנושרעהטסבלעז

 ַא סיוא טיירש -- "??ןקַאזָאק ןופ גנוריגער רעד טימ רעדינ,..
 רעװלָאװער א טימ קידנכָאפ ,ףלעווצ-ףלע רָאי ַא ןופ עלעגניי דנָאלב
 ,ןטפול רעד ןיא

 ענעסירעצ טימ ,לקער ןקידרעמוז ,ןצרוק ַא ןיא ךיז טייטש רע
 ,רערעגָאמ רעד ןוא ,טעשטרָאקעגפיונוצ ךיז טייטש --- ,יינש ןפיוא ךיש
 טייקיולב ַא טימ ,טיור ןענעז ןרעיוא עסיורג יד ןוא רענייז םינּפ רעגנַאל
 ,ןדַאקירַאב יד ףיוא ןקוק סָאװ ,ןגיוא עיולב עסיורג ענייז ןוא טלעק ןופ
 | ,גנורעטסייגאב טימ ןענערב

 ץרַאװש ַא טימ ,טלָא 40 רָאי ַא ,רעטעברַא ןַא קיטנעק ,דיי ַא
 ַא טימ טגָאז ןוא םיא וצ וצ טייג ,םינּפ רעטסניפ ַא טימ ןוא לדרעב

 ;םיטש רעטקיטשרַאפ ,רעּפמוד

 ּרעהַא ביג ןוא ..,.ןליקרַאפ ךיז טסעװ וד ,עקרעטלַא ,םייהַא יג ,
 "! רעװלָאװער םעד

 ןיא סורדרַאפ טימ טגָאז ןוא טקידיײלַאב ןָא םיא טקוק לגניי רעד
 :לוק ןשרעדניק ןייז

 ַא ,קַאזָאק ַא ןסיש ןוא ...ווד יו ,טסידנוב ַאזַא ןיב ךיא ,עטַאט,
 "!וד יװ טוג ױזַא ןענָאק ךיא לעוװ ןוילת

 ןיא ,ןישולַאק ןיא טגנערבעגמוא ךיז שיגַארט) קישטנָארָאה ןועמש

 רעקיטולב ַא ךָאנ ןבָאה תולייח עשטייד יד תעב ,1929 רעבמעטּפעס
 1905 --- קרעוו ַא סנייז ןיא טרעדליש (לטעטש סָאד ןעמונרַאפ טכַאלש

 ,"דנוב םעניילק , ןופ עיצַאוטטנַאמעד ַא ןפוא ַאזַא ףיוא --

 ןופ "?עיצַארטסנַאמעד , ַא ןגיוצעג ךיז טָאה ןסַאג יד רעביא,,.,.,,

 רענייא סָאװ ,סיוארָאפ לדנעפ טיור ַא טימ ךעלגניי עקירָאי-ףלעווצ-ןעצ
 סע ...גנַאזעג ַא טימ ןוא ,עלעקעטש ַא ףיוא ןגָאוטעג טָאה ייז ןופ
 -- ןזיולב ליּפש ַאזַא ןיא סָאד יצ ,ןסיוו וצ ןעוועג ךעלגעממוא זיא

 יז ,טריזינַאגרָא ץימע עקַאט ייז טָאה סע רעדָא ,עסיורג יד ןָאטכָאנ
 עזעילעסראמ יד ןעגנוועג ןוא ,רעדניק יד ,ןעייר ןיא ןעגנַאגעג ןענעז

 .רעדיל-רעטעברא ןֹוא

 ןופ .טכַאלעג ןוא טקוקעגוצ סָאד ןעמ טָאה ןרַאוטָארט יד ןופ

 ןיא -- ןדיי יד ןופ רענייא ןוא ,ןדיי לטניב ַא ןפָאלעגנָא זיא ץעגרע

 -- דרָאב רעלעג א טימ ןוא ןרעיוא יד רעביא ךעלטערד טימ ןלירב

 :ןטנארטסנָאמעד עניילק יד וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז סעכ ַא טימ טָאה
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 !סטייג םייהַא םיצקש -- ןגירשעג דיי רעד טָאה --- סעסובָאל ---
 -סיוא גנולצולּפ ןטנַארטסנָאמעד עניילק יד ןבעל ןענעז טלַאמעד

 סנקעטש טימ ,ךעלדמעה ןיא םירוחב ענעטקַאװרעד טכעלטע ןסקַאװעג

 ,ןגָארטעגּפָא ךיז ןבָאה ןדיי יז ןוא ,טנעה יד ןיא
 .""קעװַא ןענעז לדנעפ ןטיור ןטימ ךעלגניי עקידנעגניז יד

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןעוועג ךיוא ןענעז ןעגנאלקּפָא עקינייא

 .עסערּפ-גָאט
 טָאה ,1906 רעבמעצעד 28 ןופ ,233 'רנ "גנוטייצ-סקלָאפ , רעד ןיא

 :(ןיקמורפ רתסא ןירעוט עשידנוב עטנַאקַאב יד) ד---א ןבירשעג
 "עגמורַא ,רע ןיא קיטכיצ ,רימ ךיז טנַאמרעד רבק רעניילק ַא,

 ןוא ,לטערב ןכעלב ַא טּפַאלקעגוצ זיא עלעקעטש ַא ףיוא ןוא ,טקינייר
 :ןבירשעג םיא ףיוא זיא ןכַאטשכוב עטיוו טימ

 ,טייהיירפ ןיא ןבעל ,

 ?ףמַאק ןיא ןברַאטש
 ןייטשלעמיג םהרבא רבח רעזנוא

 ,דנוב רעניילק רעד

 םענעלַאפעג ריא ןופ רבק םעד טריצַאב *עסָאמ ,, עניילק יד טָאה סָאד
 ,טלָאמעג לכעלב סָאד ןילא .טקינײרעג רבק םעד ןיילא .רבח

 ,ןבירשעג

 טימ ,רימ ךיז טנָאמרעד ,רבק ןיא טרָאד טגיל סָאװ ,רעד ןוא
 א טלאגק סע ,רָאה טטלזיירקעג ענייש טימ ,ןגיוא עדנטכיול ,ענייש

 ןיא ךיז טפרַאװמ .סָאג רעלָאמש רעד ןיא ןפיול ןשטנעמ ,יידעסיש

 ,געווסיוא ןייק אטשינ ,ןטייז עדייב ןופ טסיש'מ ..רעהַא ןוא ןיהַא המיו
 ןטכייל ןגיוא יד ,טילג םינּפ ןייז ,סָאג ןטימ ןיא טייטש למהרבא ןוא

 : טייוש רע ןוא

 "! טייטש ,םירּבח ! טשינ טפיול ,םירבח ,

 ןטימ ןיא טיוט ןוא םוטש ןלַאטעג זיא רע .,ןפָאלעג טשינ זיא רע
 ,?סַאג

 ןיא ןעגנַאגעג זיא רעדניק ןומה א .,ןעוועג סָאד זיא עשרַאװ ןיא
 עניילק רָאג ,רעדיל ערענָאיצולָאװער טימ ,ןַאפ רעטיור א טימ ,סָאג
 ענייא ןיא ,ןעגנאגעג ייז ןענעז ךעלטסעוו ןָא .ןעוועג סָאד ןענעז רעדניק
 יב ךיִז ןבָאה תיציצ יד ןוא ,ךעלתופנכ עברא ןיא שקינייא ,ךעלדמעה

 : שיליוּפ ףיוא ןגירשעג ןוא ןעגנַאגעג ןענעז ייז ,טלבמָאבעג יז
 ,רעדיל ערטייז ןעגנוזעג ןוא -- *!ןרעיוט יד טנפע ,
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 ,ןטניה ןופ טרעהרעד סָאש א ךיז טָאה . . . גנולצולּפ
 .ןייטש ןבילבעג ןענעז רעדניק יד

 ,רעריפנָא רעניילק א ןפורעגסיוא טָאה --- 7! קירוצ טמוק ! םירבח,
 טָאה ןוא ןָאטעג רעק ַא ךיז טָאה ?עסַאמ , עניילק עצנַאג יד ןוא

 ,ןסָאשעג טָאה'מ ןענַאװ ןופ ןיהַא -- קירוצ ןזיירּפש ןעמונעג

 זיא ,1905 ןופ "סטרעוורָאפ , רעקרָאי-ויג ןיא ,לקיטרַא-טייל ַא ןיא
 : ןרָאװעג טגָאזעג

 -ניק ערעייז טנַאה ןייא ןיא ןעמענ סָאװ ,רעטעברא עשידיי יד,
 סױרַא ןעייג ןוא ןענָאפ עטיור יד טנַאה רעטייווצ רעד ןיא ,ךעלרעד

 "ער רעד ןופ סעיצַארטסנָאמעד עסיורג עטשרע יד ףיוא טרעטסײגַאב

 ,ךעלמירוחב עשידיי עקירָאי-18 יד ."דנוב, רעד יא סָאד -- עיצולָאװ
 קיאור סיוא ןרעה ןוא ,ןטכירעג-רעטילימ יד ראפ ץלָאטש ןעייטש סָאװ
 ערעייז ןרעטנָאלּפוצסיורא יװ ,זיולב ןטכארט ןוא ןלייטרוא-טיוט יד

 ,רעדניק עשידיי עקירָאי10 יד ."דנוב, רעד זיא סָאד -- םירבח
 עטשרע יד ףיוא ךעלטנעה יד ןיא ןענָאפ עטיור טימ ןעייטש סָאװ
 ערעדנא יד ךָאנ ענייא ןלַאפ ןוא עיצולָאװער רעד ןופ ןדַאקירַאב
 ,"דנוב , רעד זיא סָאד -- ןליוק עקסטַאדלָאס ןופ עטרעכעלעגכרוד



 עניילק יד ןופ גנוביױהרעדיד 4

 סָאד .שינעמענוצ רעד ןופ ןייטשוצסיוא גונעג טַאהעג ןבָאה רימ ,

 יײרשעג ַא טימ ןסַאג יד ןיא ןפילכָאנ דימת זנוא טגעלפ גרַאװגניי
 א ןופ תונורכז , ,שטיוועלאכימ .ב) ."םייח ילעב רעצ , :טרעצנָאק ןוא
 ,(1921 עשראוו ,דנַאב רעטשרע ,"טסילַאיצַאס ןשידיי

 קסירב טָאטש רעד ןופ רעדניק עשידיי ןבָאה טָאּפש ןוא קזוח
 ןטסילַאיצָאס עטשרע יד רַאפ טַאהעג טרעדנוחרָאי ןט19 ןופ ףוס םייב

 ערעייז ןופ לוקרעדיוו א רָאנ ,םיטש טנעגייא רעייז ןעוועג טשינ זיא'ס
 רָאּפ א טימ לכהיךס ןוא .סעבָאב ןוא סעדייז ,סעמַאמ ןוא סעטָאט
 וצ ןביוהעגנָא טעטש עבלעז יד ןופ רעדניק יד ןבָאה רעטעּפש רָאי

 ןבָאה "סעקינמייח-ילעב-רעצ; עבלעז יד ,ןושל רעדנַא ןַא טימ ןדער

 עשיטענגַאמ א ןוא רעביוצ םענעטלעז א טַאהעג ןיוש רעדניק יד רַאפ
 ,טפַארק-סגנואיצוצ

 ,ןטסילַאיצַאס ןופ רעקזוח יד ,גרַאװגניי ןשיווצ ךלהמ ַא רַאפ סָאװ

 עשרעדניק יד ,עמרוט רעשילַאק רעד ןופ רעמרוטש 'עשרעדניק יד ןוא
 עשרעדניק יד ,'קאיואפ- רעװעשרַאװ םוצ ןטנַארטסנָאמעד
 "'רעביא עפיט א ראפ סָאו !לעמָאה ןוא ענליוו ןופ רעיוב-ןדַאקירַאב
 !רָאי קילטנעצ ןייא ןופ ךשמב שינערעק

 ןיא טּפַאלקעגנָא עיצולָאװער רעדנעלסור עסיורג יד טָאה סָאד
 קשה רעמ טימ ןבָאה רעדניק עשידיי ביוא ןוא .,רעטסנעפ ןדעי
 קשח רעמ טימ -- ןירעפור רענייש רעד ןופ קנואוו ןפיוא טרעפטנעעג
 סָאד טָאװ ראפרעד סע זיא -- רעקלעפ ערעדנא יד ןופ רעדניק יד יוװ
 ענעטערטעג יד ןשיװצ ןטנוא עמַאס ןפיוא ןעװעג זיא קלָאפ עשידיי

 ןיא ךיז ןסילשנָא ןטימ טָאה דגיק עשידיי סָאד .עטקירדרעטנוא ןוא
 ךיז טלָאװעג ךיוא ןיוש סגעוונייא ןיא םזירַאצ ןגעק עיצולָאװער רעד
 ןרעטַאמ ןופ ,ןענװַאד גָאט ַא לָאמ יירד ןופ לוע ןרעווש ןופ ןעײרפַאב
 דניק ןשידיי ןופ ץרַאה ןיא .ן'ואל רועיש ַא ןָא ןופ ,אומג רעד רעביא ךיז
 -עטיברַאפ יד ןכלעוו ןיא ,רעייפ רעמ ,ףָאטש-סיירפיוא רעמ ןעוועג זיא
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 טפַאשקנעב רעטרעטיילעגסיוא ןַא ןיא ןצלָאמשעגרעביא ךיז טָאה גנור
 ,טלעוו רעיינ ַא ךָאנ

 "ָאװער רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה רעדניק עשידיי יד ןעוו

 ןבעל רעווש ַא ןופ ןייגוצקעוװַא וואורּפ ןייק ןעוועג טשינ סע זיא ,עיצול
 טיײדַאב טָאה עיצולָאװער רעד ןיא ךיז ןענַאּפשנײא סָאד ,ןטכייל ַא וצ
 וצ טייקרעכיז ןוא ור ןופ ןייגקעווא ,לוע םעיינ ַא ךיז ףיוא ןעמענ --
 יז לייו ,טכַאמעג טייב םעד ןבָאה רעדניק יד ,רַאפעג ןוא ורמוא
 ,ןברק םעד טרעוו זיא ליצ רעד זא ,טליפעג ןבָאה

 -עגפיוא "ןטסידנוב עניילק, יד ןבָאװ תומימת רעשרעדניק טימ
 רעקילייה טימ ןוא ,ןעקנַאדעג ןוא רעטרעוו ערענָאיצולָאװער יד ןעמונ
 -סקלָאפ ןופ ךַאז רעד ןעניד טלָאװעג ייז ןבָאה טייקכעלרע ןוא תוטשּפ
 ,גנואיירפַאב

 שיצַארטסנַאמעד יַאמ רעט-1 רעד טימ השעמ יד זיא שילָאבמיס

 -עד םתס טלָאװעג טשינ טָאה "דנוב ועניילק , רעד ,ווָאקרטעיּפ ןיא
 ידכ ,טָאטש ןופ קָאלג ןסיורג ןיא ןעגנולקעג טָאה רע ,ןרירטסנָאמ

 עשידיי יד זַא ,ןסיוװ ןלָאז יז ןקַאזָאק יד ןוא יײצילָאּפ יד ןקעוואוצפיוא

 ןפור רעדניק עשידיי .תוכלמב דרומ ןענעז רעדניק ערענָאיצולָאװער
 ,טסעמרַאפ ַא ףיוא אנוש ןטנפָאװַאב םעד סיױרַא

 םעד ןבעגעג עיצולָאװער יד טָאה "דנוב םעניילק, םעד ךרוד,

 ךס א .דניק ןשידיי ןופ גנואיירפַאב רעד וצ סיוטש ןקיטכעמ ןטשרע
 -ָאװער ןקידרעייפ ַא ןופ טּפַאכרַאפ ןעוועג תמאב ןענעז עניילק יד ןופ
 "עג ןוא םישעמ עסיורג ךָאנ טשרודעג ןבָאה ,םוַאיזוטנע ןרענָאיצול

 ,"ןגיוא יד ןיא טיוט םעד ןקוק קיאור טנָאק

 ,(1926 ץרעמ ,"רעקעוו-טנגוי, ,קאווטיל .א)

 עטסנעש יד ןופ ענייא טאהעג "דנוב םעניילק , ןיא ןבָאה רימ
 ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןעגנוביוהרעד עטסכעה ןוא
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 ביוהנֶא רעינ ַא

 רעד ךָאנ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא ןעוועג זיא טסיוװ ןוא טסוּפ

 קעװַא זיא טנגוי יד .עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד ןופ הלּפמ

 יד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא טערונעגנייא טרָאד ךיז ,ןבעל ןטַאװירּפ ןיא

 -עז סעיצַאזינַאגרָאסַאמ יד .ןדיירפ ןוא ןדייל עכעלגעזרעּפ עקניניילק

 יד טימ טקַאּפעג ןעוועג ןענעז סעמרוט יד .עטרעטעמשעצ ןגעלעג ןענ

 ןפיוא .דנַאלסױא ןייק ןפָאלטנַא ןענעז ליפ .רעפמעק ערענָאיצולָאװער

 ,תילכת --- ןלַאעדיא טָאטשנָא + םזיניצ ןעמוקעג זיא ןביולג ןֹופ טרָא

 ערענָאיצולָאװער יד ןטָארוצסיױא טכוזעג טָאה טכַאמ עשירַאצ יד

 ּפעק יד ןביוהעגפיוא ןבָאה ןדיי ןשיווצ ךיוא ,לצרָאװ ןטימ גנוגעװַאב

 וצ המקג טכוזעג םוטעמוא טָאה עיצקַאער יד .תוחוכ עצרַאװש עלַא

 -עיצולָאװער רעד תעב תוּפרח ןוא טייקנריולרַאפ ריא רַאפ ןעמענ

 ,טייצ
 -סילַאיצָאס רעד ןופ ןבילברַאפ ןענעז סָאװ ,ךעלטשער עניילק יד

 סע ןוא דרערעטנוא ןפיט ןיא ןירַא קירוצ ןענעז ,גנוגעווַאב רעשיט

 ,המשב רעייז ןכיוהסיוא ןלעװ ייז ךיוא זַא ,ןטכוד טנעקעג ךיז טָאה

 ,שרעדנַא רעבָא זיא ןעשעג
 ןעמ טָאה ,עיצקַאער רעד ןופ ףמואירט םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ,1905 רַאמ ןופ טייצ רעד וצ ןסיוטשקירוצ טנעקעג טשינ ןבעל סָאד ןיוש

 ןעמ סָאװ ,ןכַאז ןָאטעגּפָא ךָאד עיצולָאװער יד טָאה ,הלּפמ ריא ץָארט

 ויא ,סַאג רעשידיי רעד ךייש סָאװ .ןרעדנע טנעקעג טשינ ןיוש טָאה
 ןכָאנ ךיוא ןעגנַאגעגנָא רעטייוו --- גנוכעלטלעװרַאפ ןופ סעצָארּפ רעד
 -שידיי עטילבעגרעדנַאנופ עיינ יד .עיצולָאװער רעד ןופ לַאפכרוד

 ַא ןעוועג רעטייוו ןענעז רעטַאעט ןוא עסערּפ ,רוטַאדעטיל טכעלטלעוו

 רעשידיי ןופ דלעפ סָאד :רעמכָאנ .ןקעמסיוא םוצ טשינ רָאטקַאפ
 טנגוי עשידיי יד רעכלעוו וצ ,עיציזָאּפ עטייווצ ַא ןרָאװעג זיא רוטלוק

 ןסױטשעגסױרַא ןרָאװעג ןיא יז יװ ,םעד ךָאנ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה
 ,עיצולָאװער רעד ןופ סעּפָאקַא יד ןופ
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 -עג טשינ ןיוש זיא ,טייקידרעפָאה ריא ץָארט ,אפוג עיצקַאער יד
 טָאה יז ,תמא .רעירפ יוװ ,עטעוועדנופעגנייַא-טסעפ ,עבלעז יד ןעוו
 ןעוועג טרָאפ ןענעז סָאד רעבָא ,ןעגנוטסעפ עריא טיובעגסיוא קירוצ
 ענעסָאשעצ ןוא רעקיטש ןופ טלעטשעגפיונוצ ,םינינב עטעטַאלעג
 -ולָאװער יד ןופ גוצקיר רעד ייס .געט עשימרוטש יד ןופ ןלייטכורב
 -עג ןבָאה עיצקַאער רעד ןופ ףירגנָא רעד ייס ,ןטנעמעלע ערענָאיצ
 ,טייקילייווטייצ ןופ רעטקַארַאכ ַא ןגָארט

 .ןרזחרעביא ךיז ןעק "1905, זַא ,טליפעג ןבָאה םידדצ עדייב
 ערעטסניפ עשירעגיז יד טכַאװשעגּפָא טָאה ןייזטסואווַאב רעד טָא
 -נוא ןצנַאגניא טזָאלעג טשינ ןוא טייקידרעּפָאה רעייז ןיא תוחכ
 טזָאלרעד טשינ ,ןרענָאיצולָאװער עטגיזַאב יד ייב לגילפ יד ןקַאהרעט
 ,שואי ןיא ןייגסיוא ןלָאז ייז

 -עי ןופ טנגוי עשידיי יד ױזַא טריזירעטקַארַאכ קַאװטיל .א
 :טייצ רענ

 ןבעל ןוא בייל ןוא ּפָאק ןטימ ןָאטעגנײרַא ןעוועג זיא טנגוי יד;
 ,. .ןבילקעג תחנ ריא ןופ ןבָאה עמַאמ-עטַאט .ןכַאז-תילכת ןיא ,ךוב ןיא
 סייו ךיא .םינקז ןופ טולב טליקרַאפ טימ טנגוי ַא ןעוועג זיא סָאד
 "דנוב, ןיא ויא ,1912 זיב 1908 ןופ ,רָאי רָאּפ יד ןיא ביוא ,טשינ
 ןוא 1912 ןיא טשרע .ןטנעגילעטניא קילטנעצ רעבלַאה ַא ןײרַא
 1905 ןיא ןענעז עכלעוו ,ןטנעדוטס עגניי ןזיוװַאב ךיז ןבָאה 3
 ,סַאלק ןטירד ןוא ןטייוװצ ןופ ןטסיזַאנמיג ןעװעג ךָאנ 1906 ןוא
 ,סמרוטש ענעי טשינ טבעלעגרעביא טשינ ןבָאה עכלעוו רעדניק
 .ןעגנושיוטנַא ענעי טשינ

 ןופ זיירק ַא ןפָארטעג ןיוש קסניווד ןיא ךיא בָאה 1914 ןיא;
 טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,סעקטסיזַאנמיג ןוא ןטסיזַאנמיג עשידיי
 -יטרָא רעד טימ ןדנוברַאפ לסיבַא ןעוועג זיא ןוא גנודליבטסבלעז
 ןזיירק יד טנָאמרעד רימ טָאה זיירק רעד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעק
 -יצוייַנ יד עדנע טריטסיזקע ןבָאה סָאװ ,טנגוי רעקידנרידוטש ןופ
 טָאה ָאד סָאװ ,טשינ רעמ .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ םנופ ןרָאי רעק
 ,"ןגַארפ עשידיי טימ טריסערעטניא רעמ ךיז ןעמ

 רעד .עשרַאװ ןיא ןעוועג ךיוא טלָאמעד זיא זיירק ןימ ַאזַא,
 רַאפ רעוויטקַא ןוא רעטיירב לסיב ַא ןעוועג זיא זיירק רעװעשרַאװ
 ,"ףויירק עכלעזַא ןעוועג ןענעז קינייו .רעקסניווד םעד

 יעמיטש-רעטעברַא יד, --- "ןרָאי ערעטסניפ יד ןיא,)
 ,(1917 ,רעבמעטּפעס ,45 .רנ
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 "יטסידנוב יד ,ןעמַאנסױא ענעטלעז יװ ,ָאד טנָאמרעד קַאװטיל

 רָאּפ ַא ןעועג ךיוא טייצ רענעי וצ ןענעז סע .ןזיירק-רעליש עש

 רעד .עשרַאװ ןיא עטסקרַאטש יד --- טנגוי-רעטעברַא ןופ ךעלזיירק
 -כיוו רעד ןגעוו ןובשחו ןיד ַא ןבעגעגּפָא ןַאד ןיוש ךיז טָאה "דנוב ,
 ץנערעפנָאק עט8 יד .גנוגעװַאב רעד רַאפ טנגוי רעד ןופ טייקיט

 ןגעװ עיצולָאער רעד ןיא טָאה 1910 רָאי ןיא ,"דנוב , ןופ

 : ןזיוװעגנָא עדנַאגַאּפָארּפ רעד

 -עג טייקיטעט רעשיטסידנַאגַאּפָארּפ רעד ןופ טיבעג םעד וצ;

 ינַאגרָא יד עכלעוו ,ןזיירק-סגנואיצרעד עשיטסילַאיצַאס ךיוא ןרעה

 ."טנגו-רעטעברא רעד רַאפ ןדנירג ןפרַאד סעיצַאז

 -טלעװ רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ רָאי 2--2 יד ןיא

 טנגי-רעטעברַא רעד ןשיװצ "דנוב , ןופ העּפשה יד זיא המחלמ

 יו ,רעטייו ןוא רעטיירב ןעוועג זיא העּפשה יד .,ןגיטשעג קרַאטש

 טליפעג ךיז ןבָאה טנגוי תונחמ עסיורג ,ןזײרק-עיצַאזינַאגרָא יד ןיא

 ןופ םידעפ ןעניּפשעג ןֹוא "דנוב, םעד טימ ןדנוברַאפ שיאעדיא

 רעלַאגעל רעד ןזיװַאב ךיז טָאה סע תעב ןוא .םיא וצ עיטַאּפמיס

 -רעטעּפ ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא ?טייצ יד, ןַאגרָא רעשידנוב

 ַא יװ ,םיא וצ ןפרָאװעג ךיז טנגוי יד טָאה ,(1912 ףוס ,גרוב

 ,לַאװק-רעסַאװ ַא וצ רעקיטשרוד

 -ָארג וַאלסינָארב רעריפ רעשידנוב רעד ןברָאטשעג זיא'ס ןעוו

 ןיא עשרַאװ ןופ טנגוי עשידיי יד טָאה ,(1912 רעבמעצעד) רעס

 ךרוד ןסירעגכרוד ךיז טָאה ,היול ןייז וצ טמָארטשעג ןסָאט עקיזיר

 -עגכרוד םלוע-תיב ןפיוא ןוא יײצילָאּפ-רעטיײר ןוא-סופ טייק רעד

 רעד ןופ רעייטשרָאפ יד תעב עיצַארטסנַאמעד עשימרוטש ַא טריפ

 ןּפפרג ענעדישרַאפ .סעדער ןטלַאה וצ טביולרעד טשינ ןבָאה טכַאמ

 -עד טָאה טנגוי עלַאקידַאר עשידיי יד .ץנערק טגנערבעג ןבָאה

 טָאה רעסָארג סָאװ ,ןָאפ רענעי וצ טפַאשיירטעג ריא טרירטסנָאמ

 .ןגָארטעג ץלָאטש ױזַא

 -עג ױזַא טָאה ץרּפ .ל .י רעביירש רעשידיי רעסיורג רעד

 :היול רענעי תעב טנגוי רעד ןגעוו ןבירש

 יןעזעג טשינ טייל עטלַא ןייק טעמכ בָאה ךיא;

 -בלַאה יד טשינ .ןעועג טשינ רעדניק ןייק בָאה ךיא ןוא,

 "דומלת ןופ עטעקַאנ-בלַאה יד טשינ ןוא םירדח יד ןופ עדליוו

 ,סיֹורַא סהרות
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 !ןעזעג ךיא בָאה טנגוי רעבָא
 טצנַאלפרַאֿפ ףושכ ַא ךרוד יו ,לָאמַאטימ זיא רעקַא רעטיוט רעד

 טימ טילבעגפיוא טָאה טוט ןופ דלעפ סָאד ,טנגוי טימ ןרָאװעג
 -נבעל ,עקידעבעל ,עגניי ,עשירפ ןקוק תובצמ ןשיוװצ ןופ ,ןבעל
 גיױא סָאד טייו יו !טנגוי ןוא טנגוי ...,סױרַא ןגיוא עקידנגיוז
 !טנגוי --- טמענרַאפ

 וליפַא ךָאנ ,ןברָאטשעג טשינ ךָאנ ןענעז רימ זַא ,ךיא סייוו

 ..,טנגוי ןבָאה רימ זַא ,ןרָאװעג טשינ טלַא
 .טנגי יד .יז טָאה טרערטעג טשינ ןוא טצפיזעג טשינ ןוא |

 .טפַאשביל .,טייהנבעגרעביא ,טייהירט ןעוועג זיא ןגיוא יד ןיא
 ,טגיילעגנייוא דרע רעד ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,לָאש רעד וצ טשינ
 ןוא ...ןבָארגַאב טשינ טרעװ סָאװ ,ןינעםצע םוצ ,ךות םוצ רָאנ

 ןיא רָאנ ,טקוקעג קידנגייושליטש ןגיוא יד ןבָאה רבק םוצ טשינ
 ףױא ןגעלעג זיא טױט ןרַאפ קערש טשינ ןוא !ןײרַא טייוו רעד
 -סַאּפ רעד ןעוו ,ףָאש ןופ טייקנריולרַאפ יד טשינ ןוא ,רעטכיזעג יד
 ענײמעגלַא סָאד .טייקרעכיז יד רָאנ ,לייוו ַא ףיוא טדניוװשרַאפ ךוט
 טשינ ,ןרילרַאפ טשינ ךיז ןלעוו רימ --- .טדערעג ךיוא טָאה ןגייווש

 ,םירצמ ןופ קידנעיג ,רבח ,געװ םעד ןענעק רימ ! ןרילרַאפ
 !זנוא טימ ןיא טסייג ןייד ,טימ טשינ ןטסַאק ןייד רימ ןגָארט
 "!רבח ,קיאור ייז ,געוו םעד ןענעק רימ ,..זנוא טימ טייג רע

 (1912 עשרַאװ ,"טנייה,)

 ןופ רוד רעשירפ רעד ,טנגוי עשידנוב עיינ יד ןעוועג זיא סָאד
 -ידרעטעּפש יד ,דנַאלסור ןרענָאיצולָאװער-ךָאנ ןיא ןטסידנוב עגניי
 ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעקיטכעמ רעד ןופ רעיובטימ עק
 ,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא
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 -ער עשירַאצ יד טעוװעשובעג ןבָאה טשינ לָאז סע קרַאטש יו

 ,רענעלּפ עריא ןעװעג ןבָאה טשינ ןלָאז סע שינָאלװיײט יו ,עיצקַא

 ןופ סעצָארּפ ןכעלעמַאּפ םעד ןלעטשּפָא טנעקעג טשינ ךָאד יז טָאה

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ טרובעגרעדיוו

 טשינ ךיז טָאה גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ךיוא

 גנורעװשרַאפ עקיטכערטרעדינ יד .ןקיטשרעד ןצנַאגניא טזָאלעג

 ןופ גנוריזינעצסניא יד ,קלָאפ ןשידיי ןפיוא עקילק רעשירַאצ רעד ןופ

 ןזיוַאב טשינ טָאה ,סעצָארּפ-סילײיב רעד ,וועיק ןיא לובליב-טולב

 רעד ,טרעקרַאפ .טקעפע םזירַאצ ןכרוד ןטשטניוועג םעד ןעגנערב וצ

 וצ טפַארקיסוטש עיינ ַא ןעועג "דנוב, ןרַאפ זיא לובליב-טולב

 טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ תוחוכ עקידעבעל עלַא ןריזיליבָאמ

 ,הלשממ רעזייב ,רערעטסניפ רעד ןגעק ףמַאק םוצ

 דנַאל ןיא ןקרעמ טזָאלעג ךיז ןבָאה ןעמָארטש עקיטנעק ייווצ

 "ערגָארּפ ַא ןוא רערענַאיצקַאער ַא :טרפב ןדיי ןשיװצ ןוא טלככ

 -צעזנגעק עדייב ןופ סיוטשנעמַאוצ רעקידנרידיצעד רעד .רעוויס

 .טייצ ןופ עגַארפ ַא זיולב ןעוועג זיא ןטפערק עכעל

 רעמ ןוא רעמ ץלַא יז זיא ,טנגוי רעשידיי רעד ךייש סָאװ

 םישרדמ-יתב יד ןיא .םָארטש ןוויסערגָארּפ ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניײרַא

 "ארמג יד .רעזױל ןוא רערעטיש רדסכ ןרָאװעג זיא תובישי ןוא

 .קעװַא טרָאד ןופ זיא טננוי יד --- רעקידייל ןרָאװעג ןענעז קנעב

 ןענַאטשַאב טנגו-רעטעברַא עשידיי יד זיא 1905 ןיא ביוא
 -סקלָאפ "עטסקירעדינ, יד ןופ רעדניק ןופ ךעלסילשסיוא טעמכ

 ,סעקינשַאּפערָאה ןוא תוכאלמ-ילעב ,רעטעברַא סעטַאט ןופ ,ןטכיש

 ןוא רעקרַאטש ץלַא טעברַא וצ ןעמָארטש ןביוהעגנָא רעטעּפש ןבָאה

 ןופ רעדניק -- ןעמייה עשיטַאבעלַאב ןופ רעדניק ךיוא רעקרַאטש

 ַא) ןעועג רעירפ זיא טעברַא ןעמעוו רַאפ ,סעילימַאפ עקידסחוימ

 רעד ןעגנורעדנע עשימָאנָאקע יד ."גנוקיטפעשַאב עלעדייא טשינ
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 סָאװ ,טױנ יד ,סעילימַאפ-דנַאטשלטימ ליפ ןופ ןיאור רעלעירעטַאמ
 רעד טשרעהעג טָאה'ס ואוו ,ןביטש ליפ ןיא ןסירעגניירַא ךיז טָאה

 ץלַא סָאד --- רעגייטש-סנבעל ןופ ןעגנורעדנע יד ,הרות ןופ טסייג
 -רַא ףיױא קוק ןטרעטלערַאפ םעד ןרידיוער וצ ןעגנואווצעג טָאה
 ואו ,ןטכיש עכלעזַא ןיא וליפַא היוזב הכאלמ ַא ףיוא יו ,טעב
 רעד ןיא קעלפ ַא ףיוא יו ,רעטעברַא ןַא ףיוא טקוקעג טָאה ןעמ
 .החּפשמ

 ידע -- עלעװָאנ ַא ןיא טריזירעטקַארַאכ גנורעדנע עקיזָאד יד .
 רעד ,רעטקַארַאכ ןשיפַארגָאיבָאטױא ןַא טגָארט סָאװ --- ?קירבַאפ
 יַאמ ןיא) םיובלעגיז .מ .ש רעוט-ועטעברַא רעשידיי רעטמירַאב
 ןעלסיירטוצפיוא ידכ ,טגנערבעגמוא ןײלַא ךיז ,ןָאדנָאל ןיא ,2

 וצ טייקיטליגכיילג רעד ןגעק ןריטסעטָארּפ ןוא ןסיוועג-טלעוו סָאד

 -יא םעד טרעדלישעג טָאה רע יױזַא יו טָא ,(תוטיחש-ןדיי יד
 ךָאנ ןופ טייצ רעד ןיא טעברַא וצ גנואיצַאב רעד ןיא ךורברעב
 : וַאטסינסַארק לטעטש ןייז ןיא 5

 ךעלגניי .קסע ןַא ךָאנ סָאד ןיא ,רעילבָארג יד רַאפ ,ייז רַאפ ,
 ךעלגניי ןעייג --- יװ ייס סע זיא טבערגרַאפ ,טשינ יוװ ייס ןענרעל
 עקידעמרַאזַאק יד ןיא געט עצנַאג ןציז ,ןעמַאוצ ךעלדיימ ןוא
 ןוא ןילַא ןיוש ןענידרַאפ ,הֹּפ לובנ ןדער ,החגשה ןָא רעביטש
 יד ןיא טסעומשעג ןעמ טָאה ױזַא --- ?השבלה עשיאיוג ךיז ןפיוק
 ןייז ןיא טָאהעג טָאה תולד רעד סָאװ ,לטעטש ןופ רעזייה עקידסוחי
 שיטַאבעלַאב ַא רַאפ טשינ רעבָא ,רעילנָארג יד רַאפ ,ייז רַאֹפ  .הלשממ
 -ירעגנוה עריא ףיוא טקוקעג ,עמַאמ ַא טצפיזעגּפָא טָאה -- "דניק
 ,עקפוק-הריזג יד טקורענּפָארַא רעפיט ןוא םישידק עק

 ךיז טגעלפ ןגָאטרַאפ עקיזָאד יד ןיא רעטפע ןוא טפָא רָאנ
 טשינ טשרעוצ ןוא זיוה שיטַאבעלַאב ַא ןופ ריט ַא לטעטש ןיא ןענעפע
 גניי ןיוש -- קירב רעד ףיױא רעבָא ,הבנג ַא תעשב יװ ,טסיירד

 ןקָארשרעד ןוא ךילב דניק שיטַאבעלַאב ַא ןיא ,קידלצנעט ןוא
 ַא סעקיּפָאק קיסיירד -- טייקינילק ַא .קירבַאפ רעד וצ ןּפָאלעג

 רָאנ ,טסואועג טשינ טָאה טָאטש ,ןעזעג טשינ טָאה טָאטש !ךָאװ
 -רעד ןרעיוא יד ןיא ,טעקשושעג ךיז רעבייוו ןבָאה ליטש רעד ןיא
 :הּפרח יד טלייצ

 ...לגניי סלאוי םייח 'ר ---
 ...ךיוא לדיימ סעשָאװד לטָאמ ןוא---
 ,סנייד םעד לרעב ןוא ---
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 !טלעװ קע ךָאד זיא'ס -- ךעלקינייא סטחוש לקנעי 'ר ןוא ---

 ןעגניי רעילבָארג יד טימ !ךעבענ רימ וצ זיא ךָארב ַא --

 ! ןעמַאזוצ ןדיימ ןוא
 ?...!רעדניק עשיטַאבעלַאב רַאפ תילכת ַא --
 ןוא ריט רעד רַאפ ךיז ױזַא סױרַא זיא עטנייד יד עכענ,

 טנעה עדייב טימ טָאה יז ;ןעמוקעג ריא ףיוא זיא טייקטוג-טשינ ַא

 : םינּפ ןרַאפ ךיז טּפַאכעג
 םעד ,קילאומש -- !ןעעז ייז סָאװ ,ןגיוא עניימ וצ ייוו ---

 ".,.!ךיוא לקינייא סבר ןטלַא
 יד ןגעװ ןוא טעברַארעדניק ןופ טײקטײרּפשרַאפ רעד ןגעוו

 טעברַאעג טלָאמעד טָאה טנגוי יד עכלעוו ייב ,ןעגנוגנידַאב ערעווש
 ןעגנערב ָאד ןלעװ רימ סָאװ ,ןטקַאפ רָאּפ ַא תודע ןגָאז ןלעװ ---

 רערעמ סָאװ ךיז ןעימַאב ערעזנוא ןטנַאקירבַאּפ יד , .ענדָארג
 ריא טעװ קידנעטש .קירבַאפ רעד ןיא ןעמענוצניירַא גרַאוװניילק
 :ןקירבַאפ עלַא ןֹופ ןטַאקַאלּפ עסיורג טבעלקעצ ןסַאג עלַא ףיוא ןעז
 יד רַאפ ןפָא ."טעברַא רעד וצ ךעלגניי ןוא ךעלדיימ טכיורב ןעמ,
 -הצמ יװ ױזַא יז טּפַאכ ןעמ ,םוניהג ןופ ןרעיוט יד ןענעז םיסדנוק
 ןסע ןבעג וצ סָאװ קידנבָאה טשינ ,ןרעטלע עמירָא יד ןוא ,רעסַאװ
 -בַאפ ןיא ךעלהפוע עקידלושמוא ערעייז קעװַא ןריפ ,רעדניק יד

 .לוש ןיא טָאטשנָא קיר

 יז ןעמ טלָאצ יצ ?רעטעברַא עגניי יד טרָאד ןבעל יװ ןוא

 ףיוא !ןײנ 1 טוג יז ןעמ טלדנַאהַאב יצ ? תוריכש עטוג שטָאכ

 עגניי ליפ רעייז ןטעברַא "עירָאלג, -- סעקרעקוצ ןופ קיױבַאפ רעד

 "רַא רעד ,ךָאװ ַא לבור 1 ןופ טײטשַאב ערעייז תוריכש יד .ךעלדיימ

 טלָאצַאב תוריכש עניילק יד ןוא .העש 15 זיב 12 ןופ גָאט-סטעב

 .ןצנַאגניא טשינ ךָאנ ןעמ
 ,(גרוברעטעּפ ,1914 ,2 ,רנ ,"טייצ יד;)

 ןוא עניילק 2 ,ןעיירעקורד 4 ןַארַאפ ןענעז זנוא ייב , ,וָאסירָאב

 ןיא ןיא .רעטעברַא טרעדנוה ןטעברַא סע עכלעוו ןיא ,עסיורג 2

 8 ןופ רעטלע ןיא רעדניק 60 ןטעברַא ןַאדזַאק .ה ןופ יירעקורד

 -קערש ןענעז טעברַא-רעדניק רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ,רָאי 12 זיב

 ןטעברַא וצ סָאבעלַאב רעד טגניווצ שדוח ַא לבור 22 רַאפ ,עכעל

 לגניי ַא טמוק'ס זַא ןוא .טלָאצַאב טשינ ןרעװ סָאװ ,ןהעשרעביא
 טלָאצַאב ןלָאז ןהעשרעביא יד רעדָא גנורעכעה עניילק ַא טעב ןוא
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 וצ ךיא ךיז טביולרעד ןוא סָאבעלַאב רעד ךיז טלדיז ,ןרעוו
 עטעשטומרַאפ יד ןופ ןרעטלע יד ךָאנ ןעמ טקיש לָאמטּפָא ,ןשטַאּפ
 ןוא טוג ןייז טסייה ןעמ ןוא סעקנושַארטס טכַאמ ןעמ ןוא רעדניק
 לייו ,ןגָאז טשינ טרָאװ ןייק ןענעק ןרעטלע עמירָא יד ןוא .םורפ
 ,ןעק ןוא לוש ןיא יאבג ַא ,לפעלכָאק רעשלהק ַא זיא סָאבעלַאב רעד
 ."ןעמעג המקנ ,ליוו רע ביוא

 ,(1915 ,11 ,רנ ?טייצ יד;)

 ןעמ טקיטפעשַאב קירבַאפ-ךעלעבעװש סנרעּפלַאה ןיא .קסניּפ
 ,עניילק ךסַא ייז ןשיוװצ ,ךעלדיימ זיולב טעמכ ײרעקַאּפ רעד ןיא

 .ןגָאלשעג סנירעטעברַא עגניי יד טָאה חיגשמ רעד

 סָאװ ,ןישַאמ-קַאּפ ַא טלעטשעגניירַא ןעמ טָאה עינווָאקַאּפ ןיא,
 לדיימ סָאד ןעוו .רעטעברַא טימ סעּפָארטסַאטַאק עטפָא וצ טגנערב
 ןָא ךיז טדניצ'ס זַא ,טפָא טפערט ,ןישַאמ רעד וצ וצ ךיז טריר
 יד רעדָא םינּפ סָאד לדיימ םייב ןָא ךיז טּפַאכ דלַאב ןוא םער יד
 ןיא ןפָאוטעג סע ךיז טָאה טייצ רעטצעל רעד רַאפ .רעדיילק
 *בוטש-לָארעדנַאב , רעד ןיא , ."ךעלדיימ 15 טימ ןכָאוװ ייווצ ןופ ךשמ

 ןַארַאפ .הרצ עבלעז יד ךיוא זיא טרָאד ןוא ךעלדיימ ךיוא ןטעברַא
 לפיוו ןביירשַאב וצ טשינ זיא'ס ."טיאלעפ השמ , חיגשמ ַא טרָאד
 טימ ןפורוצנָא ייז ךיז טבױלרעד רע .םיא ןופ ןדייל ךעלדיימ יד
 ןלָאז ךעלדיימ יד ,גָאט רעד ָאטשינ זיא'ס .ןעמענ עטסקירעדינ יד
 ,"םיא בילוצ ןענייוו טשינ

 .(ברוברעטעּפ ,1914 ,4 .רנ "טייצ רעזנוא,)

 10 ךיז ןעניפעג לטעטש ןיא זנֹוא יב, ,וועשיטסָארָאק
 -טנַאװעג סקעז ,קירבַאפ-ריּפַאּפ ןייא ,קירבַאפ-לבעוװש ןייא :ןקירבַאפ
 -רַא קירבַאפ-לבעװש רעד ןיא ,ןקירבַאפ-טעקרַאּפ ייווצ ןוא ןקירבַאפ
 ערעדנַא עלַא ,רענעמ ענעסקַאװרעד 10 ייז ןופ ,רעטעברַא 110 ןטעב
 זיא ןױליסטעברַא רעכעלטינשכרוד רעד .ןעיורפ ןוא רעדניק ןענעז
 ןופ זיא גָאט-סטעברַא רעד .ךָאװ א לבור 2 זיב סעקיּפָאק 90 ןופ
 -ַאב עשינעיגיה יד .,סעמרַאװ ףיוא העש 1 טימ טנוװָא 7 זיב ירפ 7

 ןיא ,ָאטשינ זיא עיצַאליטנעװ ןייק .עטכעלש רעייז --- ןעגנוגניד
 גנולדנַאהַאב יד .רעטסניפ ןוא ענשוד ,גנע זיא ןביטש-סטעברַא יד

 טָאה גנַאל טשינ, ."עבָארג ַא רעייז זיא עיצַארטסינימדַא רעד ןופ
 ןענייז עלַא .רעגניפ ַא ןסירעגּפָא רעטעברַא ןקירעירעדנימ ַא ייב

 ,ןטעבַאפלַאנַא טעמכ
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 ןקירבַאפ-טעקרַאּפ 2 ןוא ןקירבַאפ/טנַאװעג סקעז יד ףיוא,

 ןופ ,העש 15 טעברַא ןעמ  .עיצַאטַאָאלּפסקע עכעלקערש ַא טשרעה

 ןקיטנייה ןיא סרעדנוזַאב ,רענרעזימ ַא זיא טסנידרַאפ רעד .9 זיב 6

 ןוא (סנעס 8 ךרעב) גָאט ַא סעקיּפָאק 15 ןעמענ רעדניק .תורקי

 ןטעברַא לייט ןטסערג ןיא .סעקיּפָאק 20 זיב 25 ןופ ענעסקַאװרעד

 ."עקירָאיײפ ןוא 8 --- ךעלדיימ עניילק ןקירבַאפ יד ןיא
 ,(1914 ,14 ,רנ ,?טייצ יד ,)

 עשידיי רעטנזױט רַאפ לוש-סנבעל יד ןעזעגסיוא טָאה יוזַא

 רַאפ ןערדַאק יד ןרָאװעג ןריובעג ןענעז טרָאד .עכעלטנגוי ןוא רעדניק

 ,גנוגעװַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעטיײנַאב ַא



 עיינ סָאד ןוא עטלַא סָאד 3

 רעד ןופ טרעטייװרעד רעמ ץלַא ךיז טָאה טנגוי עשידיי יד
 ײס טכעלטלעוװרַאפ ךיז ןוא טייקשידיי רעזעיגילער-לענָאיצידַארט

 -ער רעד טשינ .רוטלוק רעקיטסייג רעד ןיא ייס ,השבלה רעד ןיא

 -עטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ ךוב סָאד רָאנ ,רפס רעזעיגיל
 .רעזיּפש רעקיטסייג ריא ןרָאװעג זיא רוטַאר

 -עג ,סעּפורג עשיטַאמַארד ,ןבולק עשירַארעטיל יילרעלכ ןיא
 עטלקיװטנַא רעמ יד טָאה ךעלזייוק-רידוטש ןוא ןענײארַאפ-גנַאז

 רעד ןופ ןטכיש עסיורג .טבעלעגסיוא קיטסייג ךיז טנגוי עשידיי
 טװאורּפעג ןוא ןסיוו ןוא גנודליב ךָאנ טצכעלעג ןבָאה טנגוי-סקלָאפ
 ,רעווש םורָאװ .ןעלטימ עגרַאק ענעגייא טימ טשרוד םעד ןליטש וצ
 וצ טנגויי רעשידי רעד ןופ געו רעד ןעװעג זיא רעווש רעייז
 ןופ ןלייטיוארָאפ יד ןוא טיונ עלעירעטַאמ יד זיולב טשינ ,גנודליב

 ןבָאה סָאװ ,ענעי ןליפַא .טרעטשעג ןבָאה הביבס רעשיטַאנַאפ רעד
 רעכיוה ַא ןָא ןפָארטעגנָא ךיז ןבָאװ ,ןעועג רבוג ץלַא סָאד ןיוש
 ,קיטילָאּפגנודליב רעשיטימעסיטנַא רעשירַאצ רעד ןופ טנַאװ

 ַא ןלוש יד ןיא טריפעגנייא טַאהעג טָאה גנוריגער עשיסור יד

 -עג טרעגרערַאפ רדסכ זיא עמרָאנ יד .ןדיי רַאפ עמרָאנ-טנעצָארּפ

 רעדנעלסור רעד ןופ ןלושכיוה יד ןיא ןבָאה 1908 רָאי ןופ .,ןרָאװ
 ןופ רעכעה טשינ לָאצ ַא ןיא ןענרעל טנעקעג ךיז ןדיי עירעּפמיא
 יד ןיא עקידנרידוטש לָאצ רענײמעגלַא רעד יבגל טנעצָארּפ יירד
 -ָארּפ 10 ןוא םוחת ןרעסיוא ןלוש יד ןיא טנעצָארּפ 5 ,טעטש-טּפיוה
 ,םוחת ןיא טנעצ

 ןלושלטימ יד ןיא ךיוא טריטסיזקע טָאה עמרָאנ-טנעצָארּפ ַא
 ןיא ךיוא טלעטשעגנייַא עמרָאנטנעצָארּפ יד ןעמ טָאה 1909 ןיא
 -סעטַא ןבעגוצסיורַא טכער טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןלושלטימ עטַאוװירּפ
 רַאפ ךיוא עמרָאנ-טנעצָארּפ ַא טריפעגנייַא ןעמ טָאה 1911 ןופ ,ןטַאט
 ןטלַאהסיוא טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא רַאפ .ה .ד ,סנרעטסקע
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 טַאװירּפ טכַאמעגכרוד סרוק םעד ןבָאה ייז יו ,םעדכָאנ ןעמַאזקע
 טעמכ ןענעז סנרעטסקע עכעלטסירק יװ ױזַא .,לוש ַא ןיא טשינ ןוא

 וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ךָאד ןבָאה ןדיי-טשינ לייוו ,ןעוועג טשינ

 -געמ יד ןעמונעגוצ שיטקַארּפ טימרעד ןעמ טָאה ,לוש ןיא ןענרעל
 יד .סנרעטסקע סלַא סנעמַאזקע יד ןגײלַאב וצ ןדיי ייב טייקכעל
 ןופ לייט ןעמירָא םעד ןפָארטעג ןטסקרַאטשמַא טָאה הריזג עקיזָאד
 ערענעלק טָאהעג ךעלנייװעג טָאה סָאװ ,טנגוי רעקידנרידוטש רעד
 ,לוש ַא ןיא ןעמוקוצנָא ןסנַאש

 םולש טלָאװעג טשינ םינבר יד ןבָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ
 יז ,החגשה ריא ןופ ךיז טײרפַאב טנגוי יד זַא ,קנַאדעג ןטימ ןכַאמ

 ןיא טנגוי יד ןטלַאה וצ יבַא ,ןעלטימ עלַא גנַאג ןיא טזָאלעג ןבָאה
 -ילער יד ןופ ָאווינ ןשילַארָאמ-שיטילָאּפ ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ .םיוצ

 רעסיורג ַא סָאװ ,ןסולשַאב ןענעז טייצ רענעי ןיא רודה/יגיחנמ עזעיג

 .עשרַאװ ןיא ןעמונעגנָא 1909 רָאי ןיא טָאה רָאפנעמַאזוצ-םינבר
 -נָא ןעועג ךױא ןענעז סע ןכלעװ ףיוא ,רָאפנעמַאװצ םענעי ףיוא
 יד יװ ,טייקשידיי רעמורפ ןופ ןטעטירָאטױא עטסערג יד דנזעוו

 ,רעטרע ערעדנַא ןופ ןוא ןימיזדַאר ,װעשטַאכָאס ןוא רעג ןופ םייבר
 :טגָאז סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא

 יד ןיא תד ןשידיי ןטיױל זַא ,םַאזקרעמפיוא ןכַאמ םינבר יד,
 ּפָא טיה סָאװ ,ןשטנעמ ַאזַא ייב רָאנ קיליײה יירטעג ןעניד וצ העובש
 -עג ןייז ןטַאדלָאס עשידיי יד ףיוא ןרעה םיוק ,ןביולג ןייז קיליײיה

 ,טפַארק יד םעד ךרוד ייז ןרילרַאפ ,טָאג רעייז ןופ ןטָאבעג וצ יירט

 -ןמנולעה עכעלרעגריב יד יז ןיא טקרַאטש ןוא טלקיװטנַא סָאװ
 זיא סָאװ ,רעפמעק ַא ןופ טייקיאעפ יד ךיוא סרעדנוזַאב ,טייקיט

 ,"טבילפ ןייז רַאפ ןבעל סָאד ןייז וצ בירקמ וליפא טיירג קידנעטש

 טפַאשלעזעג ַא ןדנירג וצ טרימַאלקָארּפ רָאפנעמַאזצ רעד,
 ןגניי םעד ןעיצרעד . . . קעװצ םעד ןבָאה לָאז סָאװ ,"תדה יקיזחמ,

 ןוא ,עבילךשטנעמ ןוא טייקניירךטיז ,לַארָאמ ןופ טסייג ןיא רוד

 -רַא םעד ףיוא סרעדנוזַאב ,טיילעגניי ןוא רעדניק יד ףיוא ןקריוו
 ."טסייג ןשילַארָאמ-זעיגילער ןיא ,סָאלק-רעטעב

 ןרושָארב ןוא רעכיב ?עשילַארָאממוא , יד טימ ןפמעק וצ ידכ,
 זַא ,ךיז ןערַאטס וצ ןסָאלשַאב רָאפנעמַאװצ רעד טָאה ,שידיי ףיוא

 (רוזנעצ) טעטימָאק-עסערּפ ןופ החגשה יד ןרעוו טקרַאטשרַאפ לָאז'ס

 ."ןבַאגסױא עשידיי יד ףיוא
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 -רַא רעשירַאצ רעד ןיא ןטַאדלָאס עשידיי לייט ַא ףיוא הריסמ ַא יא
 קדוב רעגנערטש רוזנעצ רעשירַאצ רעד וצ גנורעדָאפפיוא ןַא יא ,יימ
 עוויסערגָארפ יד סָאװ ,רעדנואוו ַא ןעד זיא .רעכיב עשידיי ןייז וצ
 טָאה ,עדריוו עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלשטנעמ טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,טנגוי
 -יגיהנמ , עקיזָאד יד ןופ תומא 'ד יד ןיא ןייטש טלָאװעג טשינ
 ? "רודה



 עואורפ ענענעגעגנייא ןוא ענעלַאפעגכרוד 4

 רעד ןופ םוחת ןשידיי ןיא ןענעז 1910--1908 ןרָאי יד ןיא

 -וצפיוא ןוװאורּפ עקינייא ןרָאװעג טכַאמעג עירעּפמיא רעדנעלסור

 עקינייא ייב ןזיירק ןגעוו .גנוגעוַאב-טנגוי עשיטסילַאיצָאס ַא ןלעטש

 ןענעז סע ,טלייצרעד רעירפ ןיוש רימ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב

 -ַאיצָאס ,עכעלטנגוי .ןימ רעדנַא ןַא ןופ ןוואורּפ ןעוועג ךיוא רעבָא

 ןוא ןזיירק ןיא ןעמונעגנעמַאװצ ךיז ןבָאה ,עטמיטשעג שיטסיל

 יד .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ערעדנוזַאב ַא ןעדליבסיוא טװאורּפעג ןבָאה

 יד ןעוועג ןענעז קרַאטש וצ .ןבעגעגנייא טשינ ךיז ןבָאה ןעגנואימַאב

 ןטיירב םעד ייב ךָאנ זיא קרַאטש וצ ןוא ןעגנורעטש עשיאייצילָאּפ

 -ברוד רעד ןופ תונברק יד .סעיסערּפער רַאפ ארומ יד ןעוועג םלוע

 ןיא שירפ ןעװעג ןעמעלַא ייב ךָאנ ןענעז עיצולָאװער רענעלַאפעג
 רעלופ טימ טקריװעג ךָאנ ןבָאה טייקדימ ןוא עיטַאּפַא יד ,ןורכז

 ,טפַארק
 -גירגעג 1909 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא זיא ערעדנַא ןשיווצ

 ןטימ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצָאס ַא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טעד

 ןעװעג ןענעז רעדילגטימ יד .('טייהיירפ,,) *שטשָאנלָאװ, ןעמָאנ

 -עּפש עכעלטע טרעהעג ךיוא ןבָאה ריא וצ ,רעטעברַא ןוא רעליש

 טָאה עיצַאזינַאגרָא עיינ יד ."טפנוקוצ רעד ןופ רעדנירג עקידרעט

 -עגסױרַא טָאה ,עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסילַאיצָאס ַא ןריפ וצ טימַאב ךיז

 -רעטנוא זיא ןוא ?שטשָאנלָאװ ַאז, גנוטייצ ַא ןופ ןרעמונ ייווצ ןבעג
 יד ןופ קורד םעד ןטלַאהסױא טנעקעג טשינ טָאה יז ,ןעגנַאגעג

 ,ןלַאפעצ ךיז זיא ןוא סעיסערּפער
 עכלעוו ,ןעגנואימַאב עיינ ייווצ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז םעדכָאנ

 טימ זיא ןוואורּפ עדייב עקיזָאד יד ןופ .לזמ רעמ טַאהעג ןיוש ןבָאה

 יטנגוי עשיטסילַאיצָאס עקיטכעמ ַא ןעמוקעגסױרַא רעטעּפש ןרָאי

 -עגמוא ןַא ןליּפש וצ ןעוועג טרעשַאב זיא סע רעכלעוו ,גנוגעווַאב

 ןלױוּפ ןיא טנגוי רעשידיי רעד ןופ ןבעל ןיא לָאר עקיטכיוו רעיוה
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 ץזרעה שש 12

 רעשיטסילַאיצָאס א ןענַאטשטנַא עשרַאֹו ןיא זיא 1909 ףוס
 ןיירק ןקיזָאד םֹוצ ,?סַאטירעװ, ןעמָאנ ןטימ זיירק-גנודליב-טסבלעז
 -ריוו רעייז רעטנוא ."סעקעדסע, ענעטורעג ױזַא טרעהעג ךיוא ןבָאה
 -טנגוי ַא .ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ ?טַאטירעװ, זיירק .רעד זיא גנוק
 ןופ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ייב --- ײטרַאּפ רעייז ייב עיצַאזינַאגרָא
 -ידעוו , ןיירק ןופ טָאה 1910 ןיא ,(.ל .ּפ .ק .ד .ס) עטיל ןוא ןלױּפ
 ךיז סנירעליש ןוא רעליש ןופ ןזיירק ערעדנַא עקינייא ןוא ?סַאט
 טָאה ןעמ .,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא טעדליבעגסיוא
 ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ רעד ןוא טוטַאטס ַא טעברַאעגסיױא
 זיא טוטַאטס ןיא ,טקיטעטשַאב טוטַאטס םעד טָאה ,ל .ּפ .ק .ד .ס
 -לָאיצָאס ןרעהעג ןענעק עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא זַא ,טקנוּפ ַא ןעוועג
 ,טניימעג ןעמ טָאה טימרעד .ןעגנוריטַאש ענעדישרַאפ ןופ ןטַארקָאמעד
 -ינַאגרָא רעד וצ ןלָאז ,ל ,ּפ ,ק .ד .ס רעד ןופ רעדילגטימ ץוחַא זַא
 ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ רעד ,ןטסייזנוב ןרעהעג ןענעק ךיוא עיצַאז
 -ןָא ליפ ןוא טרינָאּפָא טשינ טקנופ םעה ןגעק טָאה .ל ,ּפ .ק .ד .ס
 טרעהעג ןנָאה (רעדילגטימ עלעיציפָא ןייק טשינ) "דנוב, ןופ רעגנעה
 ,עיצַאזינַאגרָא טנגוי רעטעדנירגעג"יינ רעד וצ

 יד רַאפ סעיצקעל טנעיילעג טָאה ןעמ .,טעברַא עטוג ַא קעװַא זיא'ס
 -סיוא זיא'ס .ג ,ד .א ןפורפיוא עטריפַארגָאטקעה ןבעגעגסױרַא ,רעדילגטימ
 -רַא רעד טימ ןריפוצנָא טעטימָאק רעקידנעטש ַא ןרָאװעג טלייוועג
 ףיוא ןלַאװ עמייהעג ךרוד ןרעוו ןבילקעג טגעלפ טעטימָאק רעד .טעב

 יד ,רָאי ןיא לָאמ ייווצ ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,ץנערעפנָאק ַא

 רעדעי סָאװ ,ןטַאגעלעד עלעיצעּפס ןופ ןענַאטשַאב ןענעז ןצנערעפנָאק
 ץנַאטסניא .עטסכעה יד ןעוועג זיא ץנערעפנָאק ַא .ןבילקעג טָאה לזיירק
 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ

 -שרע רעד ןיא .עגנערטש ַא רעייז ןעוועג זיא עיצַאריּפסנָאק יד
 ,ןיירק ןייז ןופ םירבח יד רָאנ טנעקעג דילגטימ ַא טָאה טייצ רעט
 ןעמ ןכלעו טימ ,םינָאדװעסּפ ַא טַאהעג טָאה רעקיצנייא רעדעי
 רעיײז טנעקעג רעדילגטימ יד ןבָאה םעד ץֹוחַא .ןפור םיא טגעלפ
 ןופ דילגטימ ןייא ךיוא ןלַאפ ענעטלעז ןיא ,טנערעפער ןקידנעטש
 ןגעלפ ךעלנייוועג ,טכירַאב ַא ןבעגּפָא ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,טעטימָאק
 סָאװ ,טעטימָאק ןופ לעטשנעמַאזוצ ןגעוו ןסיוו טשינ רעדילגטימ יד
 "עי ,ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןלַאװ עמייהעג ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא
 יד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעיטשרָאפ ַא טלייועג טָאה וייוק רעד

 -םיונוצ ,ןעמוקוצנעמַאזצ ךיז ואוו ,הריד ַא ןגרָאזַאב וצ עבַאגפיוא
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 -מוא טימ זירק םעד ןגרָאזַאב ןוא רעייטש"דילגטימ םעד ןעמענ

 רעיײטשרָאפ יד ןבָאה טייצ רעטשרע רעד ןיא .,רוטַארעטיל רעלַאגעל

 -סױרַא ךיז טָאה רעטעּפש .טנעקעג טשינ ךיז ןזיירק ערעדנוזַאב יד ןופ

 ןופ ָארויב ַא ןפַאש ןומ ןעמ זַא ,םימעט עשיטקַארּפ בילוצ ,ןזיוועג

 ָארויב סָאד טָאה ךָאװ עדעי .ןזיירק ערעדנוזַאב יד ןופ רעייטשרָאפ יז

 יװ ,םינינע עשינכעט טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא גנוציז ַא ןטלַאהעגּפָא

 .ג ,ד .א ןזיירק יד רַאפ תודריד ןפָאש

 יד טָאה ןטייהנגעלעג עקיסַאּפ ערעדנַא ייב ןֹוא יַאמ ןט1 םוצ

 ,ןפורפיוא טזָאלעגסױרַא עיצַאזינַאגרָא

 .ןקַאילָאּפ לָאצ עסיוועג ַא טרעהעג ךיוא טָאה עיצַאזינַאגרָא רעד וצ

 יד .טנגוי-לוש ןופ ןענַאטשַאב טפַאשרעדילגטימ יד זיא בור יּפ לע

 ,שיליוּפ ןעוועג זיא ךַארּפש עקידנשרעה

 ןרָאװעג ןפַאשעג עשרַאװ ןיא זיא ,1911 ןיא ,רעטעּפש לסיבָא

 יַאב זיא יז .עיצַאינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצָאט עטייווצ ַא לעלַארַאּפ

 "טנַאה רעד ןופ רעליש ןוא רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי ןופ ןענַאטש

 "רַאפ, :ןעװעג זיא ןעמָאנ ריא .26 עקסווָאבישזג ףיוא לוש-רעקרעוו

 ,"טנגוי-רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ןייא

 טסואוועג טשינ ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעײנ רעד ןופ רעפעש יד

 ָאמעד-לַאיצָאס רעטעדנירגעג רעירפ רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו

 עכעלטנגוי עקיניזטסואווַאב עפורג ַא .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטַארק

 "ַאב ןוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז 1911 יַאמ ןט1 םעד םֹורַא זיא רעטעברַא

 :עיצַאזינַאגרָא ןַא ןדנירג וצ ןסָאלש

 "נָא ףיוא עיסימָאק עקילייווטייצ ַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא'ס

 ןופ ןַאלּפ ַא טיירגעגוצ טָאה עיסימָאק יד ,טעברַא רעד טימ ןריפוצ

 ןפַאש וצ ןטערטעגוצ זיא'מ ןוא עדנַאנַאּפָארּפ רעשיטסילַאיצַאס

 ןעמ טָאה ,ןעועג טשינ ןעגעז ןטנערעפער ןייק יוװ ױזַא .ךעלזיירק

 -עטיל עלַאגעלמוא ןוא עלַאגעל אתורבחב ןענעייל טימ טנגוגגַאב ךיז

 יסיואיגנוניימ ַא טריפעגכרוד ןעמ טָאה ןענעיילרעגיא ןכָאנ ,רוטַאר

 בור'ס --- ןרושָארב ,ןעגנוטייצ ,ןפורפיוא ןענעייל טגעלפ ןעמ ,שיוט

 "יטַאּפמיס ןבָאה רעדילגטימ עלַא טעמכ לייוו ,סעבַאגסױא עשידנוב

 "גירגעג"יינ יד סָאה ידנוב , םעד דצמ ףליה ןייק ."דנוּב , ןטימ טריז

 יַאגרָא עשידנוב יד לייוו ,ןעמוקַאב טשינ עיצַאזיגַאגרָא-טנגוי עטעד

 זיא ,טגָאמרַאפ טָאה יז סָאװ ,ןטפערק לָאצ רעניילק רעד טימ ,עיצַאזינ
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 -עווַאב-קיירטש רעדנבעלפיוא רעד ןיא ןָאטעגנײרַא ןצנַאגניא ןעוועג
 ,גנוג

 טָאה טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי ועד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד
 ןוא טנגוי-רעטעברַא ןטכיש ערעטיירב טימ ןעגנודניברַאפ טּפינקעגנָא
 "רַא ןוא רעטעברַא עכעלטנגוי ,גנַאלקּפָא ןעמירַאװ ַא ריא ייב ןענופעג
 יד טכווַאב ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןטערטעגנײרַא ןענעז סנירעטעב
 םזילַאיצָאס ןגעוו דייר יד ןעמונעגפיוא גנורעטסיײגַאב טימ ןוא ךעלזיירק
 ,ףמַאק-רעטעברַא ןוא

 -ידיי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא רעוט עטסוויטקַא יד ןופ
 -לעקניפ ריאמ ןעוועג ןענעז טנגוי"רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעש
 ,וָאקינרעיּפַאּפ .י ןוא רעיימ רשא ,("אבוק,) טיורק

 ךיז רעוט יד ןבָאה ,טלקיװעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה טעברַא יד ןעוו
 -יטסילַאיצָאט רעטייוצ רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו טסואוורעד
 ,טייקיטעט ריא טימ טנעקַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעש
 ןקיניײארַאפ ןופ ענַארפ יד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא טלָאמעד זיא'ס
 ןענעז ,ןעמוקעגרָאפ זיא גנוקינייארַאפ יד רעדייא ,סעיצַאזינַאגרָא ערייב
 -עגרָאפ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטַארקָאמעד'-לַאיצָאס רעד ןיא רעבָא
 ,גנוטיײדַאב רעלעיּפיצנירּפ רעקיטכיוו ןופ ןשינעעשעג ןעמוק



 תוטיש ײװצ פ

 "עז ,עיצַאזינַאגרָא-רעדניק ַא סלַא ,ותעשב "דנוב םעניילק, ןרַאפ

 ןדײשטנַא וצ ןעמעלבָארּפ עשיגָאלָאעדיא ןייק ןענַאטשעג טשינ ןענ

 טָאה "דנובע רעד סָאװ ,רַאפרעד שידנוב-שיטילָאנָאמ ןעוועג זיא רע

 טימ ןֹוא טײקיטּפַאהנסַאמ ןייז טימ ,שי ןייז טימ טקריוועג םיא ףיוא

 -ילָאװער יד ןענעז םעד בילוצ ןוא .םישעמ ערענָאיצולָאװער ענייז

 ןיא "דנוב; ןרַאפ ןייג וצ טיירג ןעוועג רעדניק עטמיטשעג-רענָאיצ

 .ןבעל ןוא טולב סטָאד םיא רַאפ ןבעגוצקעװַא ,רעסַאװ ןוא רעייפ

 ןזיירק-רעליש עשיטסילַאיצָאס יד טימ ןעוועג ןיוש זיא שרעדנַא

 ןיוש :ןרָאי ןיא רעטלע לסיבַא -- טנעמעלע רעד ,1905 םורַא ןליוּפ ןיא

 ,לַאנָאיצַאנ ייס -- רעטשימעג ַא םלוע ןַא ,טנגוי רָאנ ,רעדניק ןייק טשינ

 טשינ ןזיירק עקיזָאד יד ןיוש ןבָאה .סעיטַאּפמיס עשיטילָאּפ טיול ייס

 יייא סָאד .ןעגנוטלַאּפש ןוא ןטיירטש עשיגָאלָאעדיא ןייק ןטימעגסיוא

 -עדילַאיצָאס רעקידרעטעּפש רעד ןיא טרזחעגרעביא ךיז טָאה ענעג

 רעד ןופ ןײארַאפ, רעד תעב .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטַארקָאמ

 -טייהנייא ןעועג זיא "טנגוי-רעטעברַא רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי

 ןבָאה רימ יוװ ,עיצַאזינַאגרָא עטשרע יד זיא ,טמיטשעג שידנוב ךעל

 .ןעײטרַאּפ ייווצ ןופ רעגנעהנָא ןופ ןענַאטשַאב ,טנָאמרעד רעירפ ןיוש

 ירֶא ןַא םורֲא טיירטש ַא טרעקַאלפעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה םעד בילוצ
 ןפיט ַא טַאהעג קיטייצכיילג רעבָא טָאה סָאװ ,עגַארפ רעלענָאיצַאזינַאג

 ,קַאלשרעטנוא ןשיגָאלָאעדיא

 רעד ךרוד ןעמונעגנָא טוטַאטס רעד זַא ,טנָאמרעד ןיוש ןכבָאה רימ

 ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ םעד ךרוד טקיטעטשַאב ןוא טנגוי

 -לַאיצָאס ענעדישרַאפ ןֹופ רעדילגטימ טביולרעד טָאה ,,ל .ּפ .ק ,ד .ס

 ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד וצ ןרעהעג וצ ןעגנוריטַאש עשיטַארקָאמעד

 רעד ייב טפַאשרעּפרעק עמָאנָאטױא סלַא טריטסיזקע טָאה סָאװ
 ייס ,עיגָאלָאעדיא רעד טיול ייס ,"דנוב, רעד יוװ ױזַא .ל ,ּפ .ק ,ד ,ס

 "עד"לַאיצַאס רעדנעלסור רעד וצ טייקירעהעגנָא רעלעמרָאפ רעד טיול

 "נָא ןעוועג ךיוא זיא סע רעכלעוו וצ) ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמ
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 -ָאמעד-לַאיצָאס ןופ לייט ַא ןעוועג זיא (ל .ּפ .ק .ד .ס יד ןסָאלשעג
 ןרעהעג טנעקעג טוטַאטס ןטױל רעבירעד ןבָאה ,רעגַאל ןשיטַארק
 ןופ רעדילגטימ רעדָא רעגנעהנָא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ,ד .ס רעד וצ
 םעד ףיוא ןבעגעג הליחתכל טָאה סָאװ ,ל .ּפ .ק ,ד .ס יד ."דנוב,

 -רענע ןביוהעגנָא ןוא טַאהעג הטרח רעטעּפש טָאה ,םכסה ריא
 טננוי יד ."דנוב , ןופ רעגנעהנָא עלַא ןקיטייזַאב וצ ןרעדָאפ וצ שיג
 ,טלעטשעגנגעקטנַא שירָאגעטַאק רעבָא ךיז טָאה

 ןבָאה עגַארט רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןַא םורַא טיירטש םעד טָא ןיא
 תוטיש ייווצ ,םרָאפ רעטרעײלשרַאפ ַא ןיא םגה ,ןסיוטשעגפיונוצ ךיז
 ללבב ןעוועג זיא סָאװ ,,ל ,ּפ .ק ,ד .ס יד ,גנוגעװַאב-ױעטעברַא רעד ןיא
 טָאה ,םזיועשלָאב רעדנעלסור ןופ גייוצ רעשילױּפ רעד ןעמונעג

 -קַאט רעשיטסילַאיצַאס רענײמעגלַא רעד ןיא יוװ עגַארפ-ןדיי רעד ןיא
 "דנוב , םייב תעב ."דנוב , רעד יו ,גנולעטש ערעדנַא ןַא ןעמונרַאפ קיט
 -יטַאש ענעדישרַאפ יד טקינײארַאפ ןטלַאה וצ היטנ יד טרינימָאד טָאה
 ןעוועג דצ ןטייווצ םייב זיא ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןעגנור

 םעד ןרעסערגרַאפ ןוא ןצַאזנגעק יד ןפיטרַאפ וצ גנַארד רעה קרַאטש
 ,גנוטלַאּפש רעלופ זיב םוהת

 -ןדי רעד ןיא תועד-יקולח יד ןעוועג ןענעז ףרַאש סרעדנוזַאב

 "ןתמא, עכלעזַא קיטליג ןעוועג ןענעז .ל.ּפ.ק,ד,ס רעד רַאפ .עגַארפ
 -ַאב ַא ןענעז ןדיי זַא ,עעדיא יד, :טגָאזעגסױרַא טָאה ןינעל סָאװ

 רעד ןיא ןבירשעג 1902 רָאי ןיא ךָאנ ןינעל טָאה -- קלָאפ רעדנוז

 "ןיה רעכעלטפַאשנסיװ ןיא .עשיטסינויצ ַא ןיא -- ?ארקסיא , גנוטייצ
 -ַאּפ ריא טול רענָאיצקַאער זיא ןוא ןטלַאהעגסיױא טשינ יז זיא טכיז
 ,"גנוטיידַאב רעשיטיל

 ןכָארּפשעגסיױא ןַא טגָארט טעטילַאנָאיצַאנ רעשידיי ַא ןופ עעדיא יד,
 "נָא עטנעװקעסנָאק עריא ייב ויולב טשינ רעטקַארַאכ ןרענָאיצקַאער
 -געמַאזוצ יז ןוואורּפ עכלעוו ,יד ייב ךיוא רָאנ ,(ןטסינויצ יד) רעגנעה
 יד ,(ןטסידנוב יד) עיטַארקָאמעד-לַאיצָאט רעד ןופ ןעעדיא יד טימ ןרָאּפ

 "ןיא יד טימ הריתס ןיא ןיא טעטילַאנָאיצַאנ רעשידיי ַא ןופ עעדיא

 טקעריד םיא ייב קידנפַאשַאב ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןסערעט
 -ַאלימיסַא רעד וצ ךעלטנייפ זיא סָאװ ,גנומיטש ַא טקערידמוא ןוא
 ."גנומיטשדָאטעג ַא -- עיצ

 קלָאפ ןשידיי ןגעװ טגָאזעגסױרַא טָאה ןײלַא ןינעל זיולב טשינ

 "נוא ןרעג ץנַאג ךיז טלָאװ סע עכלעוו רעטנוא ,ןעקנַאדעג עכלעזַא
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 ךיוא טָאה רע ,עיטַארקָאטולּפ עשידוהַאי עטרילימיסַא יד ןבירשעגרעט

 "עד רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .םידימלת התכ עצנַאג ַא טַאהעג

 ,ןילַאטס רעטמירַאב קרַאטש רעטעּפש ןוא רעטסואווַאב קיניײװ טלָאמ

 יַאנָאיצַאנ ןופ ענַארפ יד, :1913 רָאי ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ טָא

 ןזָאירוק ַא לסיבַא ןָא טמענ ןדיי רעדנעלסור יד רַאפ עימָאנָאטױא רעל

 סנעמעװ ,עיצַאנ ַא רַאפ עימָאנָאטױא ןָא טקרעמ ןעמ : רעטקַארַאכ

 .ךָאנ ףרַאד ןעמ ץנעטסיזקע טנעמעוו ,טגערפעגּפָא טרעװ סע טפנוקוצ

 ,"ןזייווַאב
 ,("עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןוא םזיסקרַאמ ,)

 "גנוטייצ עכַאלפ עקיזָאד סָאד טרעװ גָאט ןקיטנייה ןזיב ,בגא

 יָארּפ רעשיטסינומָאק רעד ךרוד טלעטשעגרָאפ ןענילַאטס ןופ לקיטרַא

 יַאנָאיצַאנ רעד ןיא עילעגנַאװע עשיטסיװעשלָאב ןימ ַא יו ,עדנַאגַאּפ

 ,עגַארפ רעל

 קילב סנינעל ןופ רעגנעהנָא ,ןליוּפ ןיא "סעקעדסע, עשידיי יד

 בוא .ןריפסיוא עקיטיוג עלַא טכַאמעג ןבָאה ,עגַארפ-ןזיי רעד ףיוא

 ןדיי ןייק טשינ ייז ןענעז ,קלָאפ שידיי ַא יוװ ,ךַאז ַאזַא ָאטשינ זיא'ס

 -ַאװצ ןפיוא .לּפ.ק.ד,ס רעד ןופ ןטַאגעלעד עלַא ןבָאה ,לשמל ,ױזַא

 -רַאּפ -רעסעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ רָאפנעמ

 רעד ןיא ,ןָאדנָאל ןיא 1907 רָאי ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,ייט

 -רעמ יד םגה ,ןקַאילָאּפ סלַא ןבעגעגנָא ךיז עטעקנַא רעטריפעגכרוד

 ןדיי ןופ ןענַאטשַאב ןיא עיצַאגעלעד רעקיּפעק 47 רעד ןופ טייה

 דמערפ ןעוועג ןענעז ,לּפ.ק.ד.ס ןֹופ רעריפ עשידיי יד טייוו יו

 עשידיי יד ןופ ןשינעפרעדַאב ןוא ןטיונ יד וצ ןוא ןבעל ןשידיי םוצ

 : ןטקַאפ רָאּפ ַא ןרירטסוליא ןטסעבמַא ןלעוו ,ןסַאמ

 עשידיײ טנזיוט ייוצ טָארדעג עשרַאװ ןיא טָאה 1911 רָאי ןיא

 "עלּפ-סטעברַא ערעייז ןופ ןרעוװ וצ ןסױטשעגסױרַא רעטעברַא-רעטסוש

 "טנַאה ןופ ןעגנַאגעגרעביא ןענעז ןטנַאקירבַאפ ןעשידיי עכעלטע ,רעצ

 -נגעלעג יד ייברעד טצונעגסיוא ןוא יירעטסוש רעשינַאכעמ וצ טעברַא

 טרָא רעייז ףיוא ןוא רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא ןגָאזוצּפָא טייה

 ןביוהעגנָא ןבָאה רעטסוש עשידיי יד .רעטעברַא עשיליוּפ ןעמענוצ

 רעד טָאה טלָאמעד .טַאג ןיא ןפרַאװסױרַא ךיז ןזָאל וצ טשינ ףמַאק ַא

 -טנפערַאפ ,יקסרַאװ ףלָאדַא ,,ל.ּפ,ק,ד,ס ןֹופ רעריפ רעטסנעעזעגנָא

 טימ לופ ,ןעלקיטרַא ייווצ "סָאלג ינלָאװ , ןַאגרָא-ײטרַאּפ ןיא טכעל

 טָאה ,דיי ַא ןילַא .רעטעברַא עשידיי יד ףיוא ןלַאפנָא עכעלדנעש
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 ;יװ ,לרעפ עכלעזַא ןעלקיטרַא ענייז ןיא טלעטשעגניירַא יקסרַאװ

 הדירי ,גנורעדינרעד ןופ ןדָאב ןפיוא ןסקַאװעגסיױא .,ןָאגרַאשז רעדע

 -טיוא טעװ, גנולקיװטנַא עשיטסילַאטיּפַאק יד ;"?טיײקשירַאברַאב ןוא
 טקידערּפעג טָאה רע .?טײקשירַאברַאב ןופ טלוק ןקיזָאד םעד ןרעק
 וצ ןעיצנײרַא טעװ טַאירַאטעלָארּפ רעשיליוּפ רעד זַא ,קנַאדעג םעד
 "טימ ןוא רעסינעג יד ןרעוו ןלעוװ ייז ןוא ,רעטעברַא עשידיי יד ךיז
 ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעשיליוּפ רעד ןופ רעפַאש

 -ָארּפ רעלַאגעל ַא טריטסיזקע טייצ רענעי וצ טָאה עשרַאװ ןיא
 ,עטלעטשעגטנָא-ָאריב ןוא -לדנַאה עשידיי ןופ ןייארַאפ רעלענָאיסעּפ
 םענעי ןיא ןעמ טָאה .העּפשה ַא טַאהעג טָאה ,ל .ּפ .ק .ד .ס יד ואוו

 רעד ןעוװעג זיא שידיי םגה ,שידי ןדער וצ טרעטשעג ןייארַאפ
 עשידי רעװעשרַאװ יד ןופ טייהרעמ רעדנקירדרעד רעד ןופ ןושל
 .עטלעטשעגנָא

 טקוקעג ןטסילַאנַאיצַאנרעטניא עטשרמולכמ יד ןבָאה ןדיי יד ףיוא

 זיא סָאװ ,רעריפ-ײטרַאּפ יד ןופ לייט רעסיורג ַא .ּפָארַא ןביוא ןופ
 עג טשינ טָאה ,ןטנעגילעטניא עשידיי עטרילימיסַא ןופ ןענַאטשַאב

 ,ןטיונ ערעייז ןוא ןסַאמ עשידיי יד טימ אשמו עגמ ןייק ןבָאה טלָאװ
 -יייי רעד וצ ןזיװעגסױרַא טָאה ,ל.ּפ.ק.ד.ס יד סערעטניא קינייװ יו

 -רַאּפ רעד ןופ רעוט רענעעזעגנָא ןַא תודע טגָאז ,טפַאשרעטעברַא רעש
 ךַאטס ,) יקטניזדוב .ס -- רעריפ רעשיטסינומָאק ַא רעטעּפש ןוא ייט

 -ַאּפ ,י ןופ לכיב ןטנַאמרעד-רעירפ םוצ המדקה ןייז ןיא .(?ַאיצידַארט

 (1925) ןַאד ,יקסניזודוב טביירש גנוגעוװַאב-טנגוי רעד ןגעוו ווָאקינרעיּפ
 -סינומָאק רעדנעלסור רעה ןופ .ק .צ ןופ ָארויב-טילָאּפ ןיא דילגטימ ַא

 .רערעטנוא רעד ןופ ךירטש רעשיטסירעטקַארַאכ ַא, :ײטרַאּפ רעשיט
 ןוא-לוש ןיפ טכיוװעגרעביא רעד ןעוועג זיא גנוגעווַאב-טנגוי רעשיד
 ."טנגוי-רעטעברַא ןופ ןלעפ עקידנעטשלופ טעמכ סָאד ןוא טנגוי-ןרעל

 -ַאזינַאגרָא יד ,גנוניישרעד ערעדנוזַאב ַא יו ,טייטש טכיזניה רעד ןיא,
 עקידנעטש טַאהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד , ."טפנוקוצ , עיצ
 ,"טנגוי עקידנטעברַא רעכעלטקניּפ ,טנגוי-רעטעברַא ךעלזיירק

 -טבױַא רעשיליוּפ רעד ןשיווצ זַא ,עירָאעט ַא ףיוא טיוב יקסניזדוב

 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ַא ןעלקיװטנַא ךיז טנָאקעג טשינ טָאה טנגוי-רעט

 ףיילג יז ןֹוא ?טריסקענַא טנגוי יד טָאה יײטרַאּפ ןייז סָאװ ,רַאפרעד

 יד -- ײטרַאּפ ןייז טָאה ןגעקַאד .ײטרַאּפ רעד ןיא ןעמונעגניײרַא

 -ַאב ןייק ןבעגעגוצ טשינ טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד -- .ליּפ.ק,ד.ס
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 -םיוא קינייו טקנעשעג דיא יז טָאה רעבירעד ןוא גנוטיידַאב ערעדנוז

 | ,טײקמַאוקרעמ

 -ַאגרָא רעד םוױַא ךיז טָאה -- יקסניודוב רעטייוו טגָאז -- ךָאד

 ןשיוצ ףמַאק רעסייה ַא טרעקַאלפעגרעדנַאנַאפ "טפנוקוצ , עיצַאזינ
 עכלעוו ,(.ל.ּפ.ק.ד.ס) עטיל ןוא ןליױּפ ןופ עיטַָארקַאמעד-לַאיצַאס רעד

 םעד ןוא ,םזיװעשלָאב ןופ ןירעקירדסיוא יד ןעוועג ןליוּפ ןיא זיא
 ַא "דנוב  ןופ גיז ןטימ טקידנערַאפ ךיז טָאה ףמַאק רעד ."דנוב ,
 -עג-לַאקידַאר ץנַאג ךעלנעזרעפ יד ןֹופ ןגיוא יד רַאפ סָאװ םעד קנַאד

 -ָאמ רעלַאנָאיצַאנ רעד טָאה "טפנוקוצ , רעד ןופ רעדילגטימ עטמיטש

 ,"דנוב , ןופ תוהמ ןשיטסינוטרָאּפָא םעד טלּפענרַאפ טנעמ

 ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ יד ןופ גנוסַאפפיוא סיקסניזדוב
 .עקיטכיר ןייק טשינ זיא "טפנוקוצ, רעד ןיא םזידנוב ןופ גיז םעד

 טיירטש ןצנַאג םוצ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא סלַא ,"דנוב; רעד טָאה םעד ץוחַא
 טננוי יד טָאה סָאד .טַאהעג טשינ תוכייש ןייק "טפנוקוצ , רעד םורַא
 זיאס ואוו ןעניפע;טיוא ןשינעכוז עקיטסייג ענעגייא ריא טימ ,ןיילַא
 ,טרָא ריא

 טרעהעג טָאה סָאװ ,טנגוי-לוש רעטרילימיטַא רעשידיי רעד רַאפ
 -סיוא רעד ןענַאטשעג ךות ןיא זיא ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ,ד ,ס רעד וצ

 רוטלוק עשידיי יד ןכלעוו רַאפ ,ןיקסרַאװ ןֹופ געוו ןפיוא ןייג :לָאװ

 א ףיוא רעפטנע סלַא טָאה רעכלעו ןוא ?םזירַאברַאב , ןעוועג זיא
 יװ וזַא ןָאט ןסייהעג רעטעברַא עשידיי עטהלועַאב ןופ יירשעגיייוו

 םינּפ ןלַאנָאיצַאנ םענעגייא ןופ ןגָאזּפָא ךיז .ה ,ד ,ןוטעג טָאה ןילַא רע

 ןפיוא ןייג רעדָא ;ןדיי -- זיא'מ סָאװ סָאד ןייז וצ ןרעהפיוא ןוא
 רעטשרע רעד -- םעדעמ דימידַאלוװ ןוא דעסַארג וװַאלסינַארב ןופ געוו

 ַארּפ א רעטייוצ רעד ,דיי רעשיליוּפ רעטרילימיסַא קידנעטשלופ ַא

 עכלעוו רַאפ -- החּפשמ רעשידיי רעטדמשעג ַא ןופ סור רענוװַאלסָאװ

 ןוא רעשיליוּפ רעד ןופ ןרעיוט יד ןפָא טיירב ןענַאטשעג ןענעז סע
 "סיוא רעסשב ךָאד ןבָאה עכלעוו ןוא ןעגנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיסור
 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןעניד וצ עיסימ-סנבעל רעייז סלָא ןבילקעג
 ,טפַאש

 לַאװסיוא ריא טָאה טנגויילוש עשיטסילַאיצַאס עשידיי יד ןוא

 ךיז ןוא גנוגעװַאב -רעטעברַא רעשידיי רעד וצ קעװַא זיא יז .טכַאמעג

 ךיוא טָאה יז ןכלעוו ןיא ,"דנוב , םוצ ןעמוקעג זיא יז ,ןטפָאהַאב ריא טימ

 ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאט-רענַאיצולַאװער ַא ןופ תולעמ עלַא ןעזעג
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 רעד ןופ טגנַאלרַאפ טָאה ,ל .ּפ .ק .ד .ס ןופ רעייטשרָאפ ַא
 טָאה רע ,"דנוב , ןופ רעגנעהנָא יד ןסילשוצסיוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 -עגסיוא טָאה ײטרַאּפ ןייז ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד זַא ,טרעלקרעד

 ןרעהעג טשינ ןענעק ןטסידנוב ןכלעוו טיול ,טוטַאטס םעיינ ַא טעברַא
 טכַארבעגפיוא ןרָאװעג ןענעז רעדילגטימ יד  .עיצַאזינַאגרָא רעד וצ

 טייקנדירפוצמוא יד  ,ייז ןָא ןסָאלשַאב ךַאז ַאזַא טָאה'מ סָאװ ,םעד ןגעק
 ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ס ןוא טעברַא עלַאמרָאנ יד טרעטשעצ טָאה
 יד .,יר רעד טױל עטירד יד -- ץנערעפנָאק ַא ןפורוצפיונוצ

 רָאט'מ זַא ,ןעוװעג ןיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא גנוניימ עקידנשרעה

 לייו ,רעגנעהנָא עשידנוב יד טימ גנודניברַאפ יד ןסייררעביא טשינ
 ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עטוג עכלעזַא טקנוּפ רַאפ ןטלַאהעג ייז טָאה'מ
 טנעקעג ןעמ טָאה ןטסידנוב יד ךרוד לייוו ןוא "סעקעדסע , יד יו

 ,טנגו-רעטעברַא רעשידיי רעד טימ ןדנוברַאפ ןייז

 יד ,1911 יַאמ ןט26 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא ץנערעפנָאק יד
 ןטַאבעד עגנַאל ךָאנ .ןזירק עלַא טריטנעזערּפער ןבָאה ןטַאגעלעד
 -מוא סיוא טקירד סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ץנערעפנָאק יד טָאה
 ןקיטייזַאב וצ .ל .ּפ ,ק .ד .ס רעד ןופ קיטקַאט רעד טימ טייקנדירפוצ
 ןיא ןעװעג טלָאװ סָאד זַא ,ןרָאװעג ןזיוועגנָא זיא סע .,ןטסידנוב
 ,ןסָאלשַאב טָאה אפוג עיצַאזינַאגרָא יד סָאװ ,טוטַאטס םוצ הריתס

 : ןגַאלשרָאפ ייווצ ןעוועג ןענייז ןריפסיוא עשיטקַארּפ יד ןגעוו
 -דנַאה רעד ןגעק טסעטָארּפ ַא טימ זיולט ךיז ןענעגונגַאב -- רענייא
 טמיטשעג ןבָאה גָאלשרָאפ םעד רַאפ ,ל .ּפ .ק .ד .ס רעד ןופ גנול
 ייז ןַא ,טרעלקרעד דלַאב רעבָא ןבָאה ייז ןוט ייווצ ,ןטַאגעלעד יירד זיולב
 ןרָאװעג טמיטשעג זיא'ס ןעוו ,טייהרעמ רעד ןפרַאוװרעטנוא ךיז ןלעוו
 רעד טימ גנודניברַאפ יד ןטיירוצרעביא גָאלשרָאפ רעטייווצ רעד
 טמיטשעג ,םענייא רעסיוא ,ןטַאגעלעד עלַא ןיוש ןבָאה ,.ל ,ּפ ,ק ,ד ,ס

 ,גָאלשרָאפ םעד ןגעק טמיטשעג טָאה רענלעוו ,רענייא רעד .רַאפרעד
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 טָאה ץנערעפנָאק עבלעז יד .עיצַאזינַאגרָא רעד ץוחמ ןבילבעג זיא
 ןקידרעירפ םוצ ?"טפנוקוצ  טרָאװ סָאד ןבעגוצוצ ןסָאלשַאב ךיוא
 -ַאגרָא רעד ןופ ןעמָאנ רעלעיציפָא רעד זיא ןָא ןַאד ןופ ןוא ןעמָאנ
 עיצַאזינַאגרָאטנגוי עשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס , :ןעװעג עיצַאזינ
 ."טפגוקוצ

 ןופ קיגנעהּפָאמוא ןבילבעג עיצַאזינַאגרָא יד זיא ךָאנרעױזַא
 זַא ןסָאלשַאב ךָאנ טָאה ץנערעפנָאק יד .ײטרַאּפ זיא טשינ רעכלעוו
 ,ײטרַאּפ םוש ןייק טימ רעמ ןדנובעג טשינ םגה ,עיצַאזינַאגרא יד
 יז .ס רעד טימ ייס טפַאשהבורק עשיאעדיא ריא רעבָא טנעקרענַא
 ןרעהעג ריא וצ ןענעק רעבירעד ןֹוא "דנוב , ןטימ ייס ,ל .ּפ .ק
 ןעײטרַאּפ עטנָאמרעד עדייב ןופ רעגנעהנָא רעדילגטימ סלַא

 א טַאהעג טָאה סָאװ .,ץנערעפנָאק רעטירד רעד ךָאנ דלַאב
 ןופ גנולקיוװוטנא רעקידרעטייו רעד רַאפ גנוטיידַאב עקידנרידיצעד
 ןעמוקעגרָאפ ןזיא ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטַארקָאמעד-לָאיצַאפ רעד
 רעשידי רעד ןנ ןײיאראפ, רעד .שינשעשעג עקיטכיו א ךאנ
 רעד טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה ?טנגוי-רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס

 "טפנוקוצ , יד זַא ,טקריװעגטימ רעמ ךָאנ טָאה סָאד ."טפנוקוצ
 ."דנוב , םוצ ןעמוק ףוס ל5 ףוס לָאז

 ןַא טיג סָאװ ,טכירַאב ַא טזָאלעגסױרַא טָאה ?טפנוקוצ , יד
 ףעד טניז עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טייקיטעט רעד רעביא קילברעביא
 טַאניגירַא ןשיליופ ןופ גנוצעורעביא רעכעלטרעװ א ןיא ,גנודגירג
 -ןעטיוא ןוא ןלופטרעוו ַא טלַאהטנַא סָאװ ,טכירַאב םעד ָאד רימ ןביג
 רעד ןופ טירש עטשרע ןוא גנואײטשטנַא רעד ןגעוו לַאירעטַאמ ןשיט
 : עיצַאזינַאגרָא

 טעדנירגעג זיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד,
 עכעלטע ןופ וויטַאציניא רעד טױל 1910 ילוי ןט6 םעד ןרָאװעג
 ןופ זיירק ןקידנריטסיזקע ןיוש ַא ןופ רעדילגטימ ןוא רעוט-יטרַאּפ

 רעד טימ ןדנוברַאפ ןעװעג טשינ רעבָא ןענעז עכלעוו ,סעקעדסע
 -טסעפ זיא גנולמַאזרַאפ-ריזינַאגרָא רעד ףיוא .ל 9 .ק .ד .ס ײטרַאּפ
 ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא רעכלעוו ,טוטַאטס ַא ןרָאװעג טלעטשעג
 (= ל .ּפ .ק .ד .ס ןופ ָאֹז טניימ ןעמ) טעטימָאק רעװעשרַאװ םעד

 ןוא ןטסערַא יד ץָארט טָאה עיצַאזינַאגרָא יד .ןקיטעטשַאב םוצ

 ןבעגעגוצ טָאה ,ןרעמַאלק ןיא ןענעז סָאװ ,טכירַאב םעד ןופ רעטרעװ עלַא ('
 .רבחמ רעד
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 טָאה'ס .טלקיװטנַא ךיז םָאוגנַאל ןעננורעטש עטסקיטרַאנדישרַאפ
 -עגרעביא טָאה סָאװ ,טעטימָאק רעקילייוװטייצ ַא טעדליבעגסיוא ךיז
 טוטַאטס רעד  .עיצַאזינַאגרָא יד ןקרַאטשרַאפ ןופ טעברַא יד ןעמונ

 סָאװ ןגעוו ,ןרָאװעג טקיטעטשַאב עיצקַאדער רעטשרע רעד ןיא זיא
 יד ,ןעגנוציזטעטימָאק יד ןופ רענייא ףיוא ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא'ס

 ןלושוצסיוא ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי .ד .ס רעד ןופ עבַאגפיוא
 יס ,רעקיטערָאעט ייס ,רעוט-ײטרַאּפ עקיטעט רַאפ רעדילגטימ יד
 -נייא יז טָאה ,עיצַאזינַאגרָא עמָאנָאטױא ןַא קידנעייז .רעקיטקַארּפ
 ןופ) טעטימָאק רעװעשרַאװ ןטימ ןעגנואיצַאב עקידנעטש ןטלַאהעג
 ,.ל .ּפ .ק ,ד .ס

 סלַא ןרעװ ןעמונעגנָא טנָאקעג ןבָאה עיצַאזינַאגֹרָא רעד ןיא
 ָאזלַא ,ןעגנוריטַאש ענעדישרַאפ ןופ ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעדילגטימ
 ןשינעדנעטשרַאפסימ עטפָא יד ץָארט ."דנוב, ןופ רעגנעהנָא ךיוא
 עיצַאזינַאגרָא יד טָאה ,ןדָאב םעד ףיוא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ
 יד ףיוא .סיוארָאפ ןעגנַאגעג זיא ןוא שיגרענע ץנַאג טעברַאעג
 -טפַאשלעזעג ןופ ןגַארפ ןגעוו ןטַארעּפער ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןזיירק
 קיטקַאט ןוא םַארגָארּפ ןופ ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןופ ,ןבעל ןכעל
 -סױרַא טָאה טעטימָאק רעד .ג .ד .א עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ

 .ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןיא טנגוי רעד וצ ףורפיוא ןַא ןבעגעג
 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ קורדסיא רעד ןרעװ וצ קידנבערטש

 טעטימָאק רעד טָאה ,ןּפיצנירּפ עשיטָארקָאמעד ףיוא ןרעוו וצ טלייוועג

 סָאװ ,ןזירק יד ןופ ןטַאגעלעד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןפורעגנעמַאזוצ

 יד ןופ רענייא ףיא .ןַאמ 5 ןופ טעטימָאק ַא טלייוװעגסיוא טָאה

 רעוװעשרַאװ ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעמוקעג זיא ןעגנוציז-טעטימָאק

 רעטרעװ עפרַאש ןיא טָאה רעכלעוו ,(ל .ּפ .ק .ד .ס ןופ) טעטימָאק

 רעד ןופ) טעטימָאק ןופ רעדילגטימ עקינייא ןגעק טעדנעוװעג ךיז

 ןייק זַא ,טרעלקרעד טָאה רע .ןטסידנוב יד ןגעק ךעלמענ ,(טנגוי

 -טּפיוה ןופ טקיטעטשַאב ,טוטַאטס רעיינ ַא ןעמוקעגנָא זיא עשרַאװ
 טױל ,(ל .ּפ .ק .ד .ס ןופ טעטימָאקילַארטנעצ טניימעג) טעטימָאק

 יד .,עיצַאזינַאגרָא רעד וצ ןרעהעג טשינ ןענעק ןטסידנוב ןכלעוו !
 ,טעטימָאק רעװעשראװ ןופ גנולדנַאה יד ללככ יוװ ,גנורעלקרעד עקיזָאד

 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןטערטוצסױרַא ןטסידנוב יד ןעגנואווצעג טָאה

 -ןעהנָא יד ןָא ,ךָאנ טרפב ,ןטַאטלוזער עלַאטַאפ טכַארבעג טָאה סָאד

 רעד ןיא רעוט עטסקיטעט עמַאס יד ןעוװעג ןענעז "דנוב , ןופ רעג
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 עיצַאזינַאגרָא יד ןוא טרעטשעצ ןרָאװעג זיא טעברַא יד .,עיצַאזינַאגרָא

 .עיצַאדיװקיל ןופ געוו ןפיוא קעװַא זיא

 ןביױהעגנָא ךיז ןזירק יד ףיוא ןבָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ

 טעטימָאק ןופ טרעדָאפעג ןעמ טָאה םוטעמוא .,ןשינעסײרמורַא יד

 אֹוא ןעניפעג טנעקעג טשינ רעּבֶא טָאה'מ .טוטַאטס טעײנ ַא
 אֹוַא ןיא .עגַאל רעד ןופ געוװסיוא ןַא ןבעג לָאז סָאװ ,טוטַאטס

 ײמָאק רעװעשרַאװ רעד ןיא טנעמָאמ ןקידנרידיצעד ןוא ןרעווש
 טָאה רע .ףליה וצ וליפא ןעמוקעג טשינ (ל .ּפ .ק .ד ,.ס ןופ) טעט

 ,טוטַאטס ַא טלעפ סע טָאװרַאפ תוביס יד טרעלקרעד טשינ וליפא
 טייקגדירפוצמוא ןפורעגסױרַא גנולדנַאה ןייז טימ רע טָאה ךָאנרעױזַא

 עשלַאפ ףיוא טציטשעג גנולדנַאה ןייז טָאװ רע .,ןטסעטָארּפ ןוא

 םענייא ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא עגַאל רעד ןגעוו סעיצַאמרָאפניא
 ןיירק .יורטוצ טנידרַאפ ןטסקינײװמַא טָאה רעכלעוו ,דילגטימ ַא
 טָאװ ,ץנערעפנָאק א טגנַאלרַאפ ןבָאה ,סטיצולָאזער ןעמעננָא ןגעלפ
 רעד ןיא ןויטקעריד ןבעג ,טיירטש םעד ןגעװ ןגָאזסױרַא ךיז לָאז

 טרָא ןפיוא טעטימָאק םעיינ ַא ןביילקסיוא ןוא טעבױא רעקידרעטייוו
 יד .טעברַא:עיצַאזינַאגרָא וצ קיאעפ טשינ ןיא סָאװ ,ןטלַא ןופ
 יַאמ ןט25 ןפיֹוא ןרָאװעג ןפורעג זיא (עטיוד רױד) ץנערדעפנָאק

 ,ק ,ד .ס ןופ) טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ רעייטשרָאפ רעד ,1
 -ןביוא יד ןטערטרַאפ טָאה םיא .דנֹועוונַא ןעוועג טשינ ןיא (? 9
 -ףָאפ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,ץנערעפנָאק יד .ןָאזרעּפ עטנַאמרעד
 ןטַאבעד עגנַאל ךָאנ טָאה ,ןזיירק עקידנריטסיזקע עלַא ןופ רעייטש
 טָאה (,ל .ּפ .ק .ד .ס ןופ) טעטימָאק רעװעשרַאװ רעד זַא ,טנעקרענָא
 טָאה רע ,טרעקרַאפ .עיצַאזינַאגרָא יד ןעלקיװטנַא ןפלָאהעג טשינ
 ַא טריפעגנײרַא טָאה ןוא גנולקיװטנַא עלַאמרָאנ ריא טרעטשעג ךָאנ
 ןטימ םכסה ןיא טשינ ןזיא סָאװ ,ןטסידנוב ןסילשסיוא ןופ קיטילָאּפ
 רעד ןופ רעדנירג יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,טוטַאטס

 רַאפ טגרָאזעג טשינ טָאה טעטימָאק רעװעשרַאװ רעד .עיצַאזינַאגרָא
 -עטניא טשינ ךיז טָאה ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד
 ,זנוא טימ טריסער

 רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןעמיטש ןעצ ןבָאה גנומיטשּפָא רעד ןיא

 ,טעטימָאק רעװעשרַאװ ןטימ ןעגנואיצַאב עלַא ןסייררעביא קידנעטשלופ
 2 ובָאה יברעד ,טסעטָארּפ ַא זיולב ןקיודסיוא רַאפ ןעמיטש יירד

 םעד רעטנוא ךיז ןפרַאװ ייז זַא ,טרעלקרעד דלַאב ייז ןופ ןטַאגעלעד
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 -סױרַא זיא --- "ןָאזרעּפ ענעי, --- רענייא .טייהרעמ רעד ןופ סולשַאב
 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןטערטעג

 ."טפנוקוצ  ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא טָאה עיצַאזינַאגרָא רעזנוא
 עקידנעטשטסבלעז ַא סלָא יז טריטטיזקע ןָא טנעמָאמ םעד ןופ

 רעטנוא ךעלסילשסיוא טייקיטעט ריא טלקיװטנַא ןוא עיצַאזינַאגרָא
 יד טָאה לייורעד .טעטימָאק םענעגיא ריא ןופ לָארטנָאק רעד

 -ַאגרָא-טנגוי יד זַא ,גנַאלק ַא טזָאלעגרעדנַאנַאפ ןָאזרעּפ עטנָאמרעד

 ,ל ,ּפ ,ק ,ד .ס ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעטייוו טריטסיזקע עיצַאזינ
 רימ .ןטעױטעגסױװַא ריא ןופ ןיא רעדילגטימ עפורג ַא זיולב ןוא
 -לַאיצָאס יד ,רקש רעטמעשרַאפמוא ןַא זיא סָאד זַא ,טסעפ ןלעטש
 ,טיצ רָאי ַא טריטסיזקע סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטַארקָאמעד
 ,"טפנוקוצ , ןעמָאנ ןרעטנוא טציא טריטסיזקע

 טעטימָאק ןטימ ןעגנואיצַאב יד ןסייררעביא ןופ טנעמָאמ ןטימ
 ַא ןיא ןײרַא "טפנוקוצ , .א .י .ד .ס יד זיא (ל .ּפ .ק .ד .ס ןופ)

 טלייװעגסיוא טָאה ץנערעפנָאק יד ,גנולקיװטנַא ןופ עידָאטס רעיינ
 ןוא טעברַא רעד וצ ןטערטעגוצ ףכית זיא רעכלעוו ,טעטימָאק םעיינ א

 -ליטש םעד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ןריטוצסױרַא ןזיוװַאב ןכיגניא טָאה
 ,לַאמרָאנ ןכיילקפיונוצ ךיז ןעמונעג רעדיוו ןבָאה ןזיירק יד .,דנַאטש
 ןקרעמ ןיוש ךיז טזָאל סע ןוא קעװַא ןענעז ןעגנומיטש עשיטַאּפַא יד
 עשידיי יד ךיז טקיניײארַאפ עיצַאזינַאגרָא רעד טימ .גנובעלפיוא ןַא
 -ַאגרָא רעזנוא זיא טימרעד .טנגויירעטעברַא עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס
 -ַאגרָא רעד ןיא ןענעז םעד רעסיוא ,ןוָאװעג טרעסערגרַאפ עיצַאזינ
 טעברַא טעטימָאק רעד .רעדילגטימ ענלצנייא ךס ַא ןיירַא עיצַאזינ

 םייב .ךָאװ עדעי רעלוגער רָאפ ןעמוק ןעגנוציז ענייז ,שיגרענע רעייז
 סע  .ןזיירק יד ןופ ןטַאגעלעד ןוֿפ ָארװיב ַא טרינָאיצקנופ טעטימָאק
 יד רעלוגער ןכוזַאב רעדילגטימ יד .ןקעטָאילביב ייווצ ןריטסיזקע

 "ךילגטימ .ןעגנוקיטעּפשרַאפ רָאפ ןעמוק רעקינייװ ץלַא ןוא ןזיירק
 ןפורפיוא סױרַא טיג טעטימָאק רעד .רעלוגער ןיירַא טסילפ לָאצּפָא
 ,טּפַאכעצ שממ ןרעוװ סָאװ ,שידיי ןיא ןוא שיליוּפ ןיא טנגוי רעד וצ
 טקוקעג טשינ סָאד ןוא ,180 ןעמוקעגרָאפ טנייה זיב ןענעז ןטַארעּפער
 -עגכרוד טָאה עיצַאזינַאגרָא רעזנוא סָאװ ,סיזירק ןרעווש םעד ףיוא
 תוריד ןיא לגנַאמ ןקידרדסכ םעד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא טבעל
 סעקוװאוסאמ ןעגנוגנידאב עכעלרעטױא ערעװש יד ץָארט ןוא

 -םיוא רעד ןגעוו טדערעג טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,יירד ןעוועג ןענעז
 -םיוא ןוא ןליצ יד ןגעוו ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ גנובעל
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 ,"טפנוקוצ , .א .י .ד ,ס רעד ןופ ןבַאג
 סעיצקעל עשיטַאמעטסיס רָאפ ןעמוק ןזיירק ערעזנוא ףיוא

 ןוא עירָאעט ןגעװ ןעגנוזעלרָאפ ןוא עימָאנָאקע רעשיטילַאּפ ןופ

 ,םוילַאיצַאס ןופ קיטקַאיופ
 .עיטַאּפמיס ןוא יורטוצ רימ ןעניוועג ןטַאמ-רעטעברַא יד ייב
 : טגָאז סָאװ ,טוטַאטס רעזנוא ןופ 2 טקנֹוּפ ןטימ םכסה ןיא
 ןלושוצסיוא עבַאגפיױא ןַא רַאפ טָאה "טטנוקוצ , .א ,י .ד .ס יד,

 עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד רַאפ רעוט עװיטקַא רַאפ רעדילגטימ עריא
 -ַאב :עשיטערָאעט ייס ןֹוא עשיטקַארּפ ייס ,טעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא
 -טגגוי ןסַאמ עטיירב יד טטייג ןשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס ןיא ןסולפנייא
 -ַאיצָאס םעד ןפיטרַאֿפ :טנגויירעטעברא ליס ,טנגוי-ןרעל ייס ,עכעל
 ןופ גנוצונטיוא רעלַאטורב רעד ןגעק ףמַאק ,ןייזטסואווַאּב ןשיטסיל

 | .. ."רעדניק
 ןעמענ וצ ,ךעלגעמ ןיא סָאד ליפיוו ףיוא ,ךיז רימ ןעימַאב ---

 -ָאיסעּפָארּפ יד ןיא רקיעב ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא יד ןיא ליײטנָא ןַא
 סלַא סױרַא ןטערט רעדילגטימ ערעזנוא עכעלטע .סעיסימָאק עלענ

 ,ג ,ד .א סעקוװאוסַאמ-קיירטש ףיוא ןרָאטַאטיגַא
 -םיואמוא רעטייו ךיוא טעװ טעבױַא רעזנוא זַא ,ןביולג רימ

 ןלעװ טפנוקוצ רעטייו טשינ רעד ןיא ןוא סיוארָאפ ןייג ךעלרעה
 ןופ לייט לטסטרעדנוה ןייא שטאב ןכיירגרעד וצ דנַאטשמיא ןייז רימ
 -ַאבמוא ןַא טימ ןעייג רימ סָאװ וצ ןוא ןבערטש רימ סָאװ וצ ,םעד
 ,טיוארָאפ טפַארק רערַאבגיז

 ! םירבח ,טעברַא רעד וצ
 ."טפנוקוצ , .א .י .ד ,ס ןופ טעטימָאק

 ,21911 ילוי ,עשרַאװ



 טעברַא-ןסַאמ ןצ גנַארד רעד ?7

 ,ק ,ד .ס רעד ןופ תוסּפורטוּפַא רעד ןופ ךיז ןעײרפַאב סָאד
 עיצַאזינַאגרָא רעד טימ "טפנוקוצ , רעד ןופ גנוקינייארַאפ יד ,.ל .ּפ
 ןבָאה לָאצ ןיא סקואו רעד ןוא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןעמ .טעברַאךסַאמ וצ גנַארד ַא ןפורעגסױרַא
 .ךעלזייױק יד ןיא טייקיטעט רעטצענערגַאב רעד ןיא גנע ןליפ וצ

 ןעװעג ןיוש שיטקַאפ "טפנוקוצ , יד זיא טנעמָאמ םענעי וצ
 רעירפ) רעדילגטימ עשידיי זיולב ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא ךעלסילשסיוא
 "רעטעברַאןַאב רעד ןופ רעליש עשיליוּפ ןופ זיירק ַא ןעוועג ךיוא זיא
 רעשיליּפ רעד טימ טצונַאב ךיז ןכָאה רעליש עשידיי יד .(לוש
 רעשידי רעד ןופ ךעלזיירק עכעלטע ןופ ןעמוקנײרַא ןטימ .ךַארּפש
 ךיוא ןצונַאנ וצ ךיז טייקידנעווטיונ ַא ןענַאטשטנַא זיא טנגוי-רעטעברַא
 עדייב ןיא טריפעג ןיוש רעבירעד טרעװ טעברַא יד .שידיי טימ
 ,שידיי ןענועל וצ ןָא ךיז ןביוה רעליש *עטשילױּפרַאפ , יד ,ןכַארּפש
 -?יוא ,טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןשיװצ קיטעט ןייז ןענָאק ֹוצ ידכ
 יד טסקַאװ סע .שידיי ןוא שיליוּפ ןיא ןבעגעגסױרַא ןרעו ןפור
 רעד ןופ ןטכיש ערעסערג טימ רעגנע ןדניברַאפ וצ ךיז גנובערטש
 ידער ןטע"ט ןקיירטש עשימָאנָאקע תעב .טנגויירעטעברַא רעשידיי
 .סרעקירטש יד רַאפ סעדער טימ סױרַא "טפנוקוצ רעד ןופ רענ
 -סױרַא ערעסערג ןריפכרודַא ןופ קנַאדעג רעד ףייר ךיוא טרעוו סע
 -יר רעסיוװג ַא טימ ןדנוברַאפ ןעועג רעבָא זיא סָאד .ןעגנוטערט
 , ,הנכס ןוא עקיז

 -ָאט רעד ,טייצ רענעי ןיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ דילגטימ ַא
 -עוש יד ןפוא ןדנגלָאפ ףיוא טרעדליש ,ץַאק היעש רעטעברַא-רעק
 -ןסַאמ וצ טעברַא-לזירק רענעסָאלשעג ןופ ןייגרעביא ןופ טייקיר
 ; טייקיטעט

 היירק-"טפנוקוצ, םעיינ ַא טעדנירגעג ךיא בָאה 1911 ןיא,
 ךיא רעכַאמ"רעגייז עגניי ןופ ןענַאטשַאב זיא רעדילגטימ טפלעה ַא
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 -עד) רעייטשרָאפ-זיירק ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןרָאװעג ןביוהרעד ןיב
 -עג א ןעועג ךיוא זיא'ס ;ןפורעג טלָאמעד סע ןעמ טָאה טַאגעל
 ןוא "לָאס, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה ןזיירק ןיימ ,(טַאגעלעד-ףליה
 וירק רעד  (ַארפַאש .נ) ?לָאיװישז, ןעוועג זיא טנערעפער רעד
 -עג ןַאד זיא רעווש רעייז .רעדילגטימ 20 זיב 15 ןופ טלייצעג טָאה

 "רעסיוא ןייז טוומעג טָאה'מ ,טעברַא-טיצַאזינַאגרָא יד ןריפ וצ ןעוו
 ןלַאפכרוד טשינ לָאז עיצַאזינַאגרָא יד ידכ ,קיטכיזרָאפ ךעלנייוועג

 ןופ רעדילגטימ יד זַא ,טייו ױזַא ןעגנַאגעג זיא טייקיטכיזרָאפ יד
 טשינ טָאה זיירק ןייא .טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעד

 -טימ יד טנעקעג זיולב ךיז ןבָאה'ס .ןטייווצ ַא ןופ ןסיוו טרָאטעג
 -נעמַאװצ ךיז ךָאװ עדעי ןגעלפ עכלעוו ,זיירק ןייא ןופ רעדילג
 עכלעוו ,ןטַאגעלעד יד ןעוועג ךיוא ןענעז ךיז ןשיוװצ טנַאקַאב ,ןעמוק
 ןופ םינינע ענעדישרַאפ ןגעוו ןטַארַאב ךיז טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ
 -ָאד יד זיא ןשינעטלעהרַאפ עקיטלָאמעד יד ייב ,עיצַאזינַאגרָא רעד

 עצנַאג יד .ענעבירטרעביא ןייק ןעוועג טשינ טייקיטכיזרָאפ עקיז
 ,טײקטגַאװעג עסיורג ַא ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ץנעטסיזקע

 ןופ ןזָאלוצכָאנ לסיבַא ןסָאלשַאב טעטימָאק רעד טָאה לָאמנייא
 ןטגָאװעג ַא ףיוא טרידיצעד ךיז טָאה רע ןוא טייקיטכיזרָאפ רעד

 .עפָארטסַאטַאק ַא טימ טקידנעעג טשינ רעיש ךיז טָאה סָאװ ,טירש
 םגה ,רעדילגטימ עלַא ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןפור וצ ןסָאלשַאב טָאה רע
 גנולמַאזרַאפ יד ןוא ןרָאװעג טריריּפסנָאקעד ןפוא ַאזַא ףיוא ןענעז ייז
 טשינ רעבָא טָאה'מ ,ןלַאפוצכרוד הנכס ַא ןיא ןענַאטשעג זיא אפוג

 -ףַא-לזירק רענעסָאלשרַאפ ןופ דנַאטשוצ ןיא ןביילב רדסכ טנָאקעג
 ?טירטסיורַא רעכעלטנפע רעסיורג ַא ןעמוק טזומעג טָאה'ס --- טעב

 ,(עשרַאװ ,1929 ,16 .רנ "רעקעוו-טנגוי,)

 ירד ןעמוקעגרָאפ ןענעז 1911 רעמוז ןופ םישדח רָאּפ יד ןיא
 ,דלַאװ ןיא גנולמַאזרַאפ ַא --- לָאמ ןטשרע םוצ ןוא ןעגניטימ עסיורג
 ,גנומענרעטנוא עשילַאקיזיר א רָאג ןעוועג זיא עטצעל סָאד

 טשינ) רעוואוו ייב דלַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנולמַאזרַאפ יד
 ייב .עכעלטנגוי 100 ךרעב ןעמוקעג ןענעז סע .,(עשרַאװ ןופ טייוו
 רעד ןעװ .רעפיצ עלַאסָאלָאק ַא ןעוועג סע זיא ןעגנוגנידַאב ענעי
 -סיורַא עטרבח עקירָאי15 ַא טָאה ,טלמַאזרַאפ ןעוועג ןיוש זיא םלוע
 טלקיװעגרעדנאנאפ סע ןוא ךוט קיטש טיור ַא טוה ריא ןופ ןגיוצעג
 עיצַאנַאגרָאטנגוי רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעד ןופ ןָאפ יד ---
 ןטלַאהעג ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעריפ עקינייא ,"טפנוקוצ ,
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 -ער ןעגנוזעג דלַאװ ןופ ןשינעפיט יד ןיא טָאה טנגוי יד ןוא סעדער
 -טנגוי רעד ןופ עיצַארטסנָאמעד עטשרע יד ,רעדיל ערענָאיצולָאװ

 !עיצַאזינַאגרָא
 עיצַארטסנָאמעד יד ןַא ,טלעפעג טשינ ךס ןייק רעבָא טָאה'ס

 העש רעבלַאה ַא ןופ עגַארפ ַא ןעוועג זיא'ס .לַאטַאפ ןקידנע ךיז לָאז
 טקרעמַאב טָאה שרעדנַא רעצעמע רעדָא ןענָאיּפש עשיאיײצילָאּפ ,טייצ
 טָאה דלַאב ,ייצילָאּפ רעד ןבעגעג ןסיוואוצ ןוא עיצַארטסנַאמעד-דלַאוװ ַא

 (ייצילָאּפ-םייהעג רעשירַאצ רעד ןופ ןטנעגַא) סעקינַארכָא ערַאמכ ַא

 יז ןעוו .רעװַאװ ןייק ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןקַאזָאק גנוליײטּפָא ןַא ןוא
 -גַאנַאפ ןעוװעג ןיש םלוע רעד זיא ,טרָא ןפיוא ןעמוקעגנָא ןענעז
 ,ײסָאש ןפיוא -- געװ ןפיוא טנגעגַאב ייז טָאה ןעמ .ןעגנַאגעגרעד
 ןבָאה סעקינַארכָא יד וואו ,(ןַאבניילק) עקיײלָאק ןוא ןַאב רעד ףיוא
 ףעניפעגסיוא טנעקעג טשינרָאג רעבָא ,טרעטשינעג ןוא טקעמשעג
 ןבעגעגנייַא ךיז טָאה גנומענרעטנוא עסיורג עטשרע יד

 -ולָאװער ןופ םַאלפ רעד זַא ,טביולגעג טָאה עיצַאזינַאגרָא יד

 .רעד ןיא טָאװ ,ףורפיוא ןַא ןיא .ןרעקַאלפפיוא רעדיו טעװ עיצ
 :רימ ןענעיל ,1911 ינוי ןעניש

 ןשידנעלסור םעד טיונעג 1903 ןיא ןבָאה סָאװ ,ןצעזעג יד,

 ןעייטש --- ןדַאקירַאב יד ףיוא ףמַאק ןיא ןייג וצ טַאירַאטעלַארּפ
 ןשידנעלסור םעד ןטיונ ןוא טפַארק רעקיטכעמ ַא טימ ףיוא רעדיוו

 ןקיירטש ןופ עילַאװכ עקיטכעמ ַא !ןפמעק וצ רעטייוו טַאירַאטעלָארּפ

 םוטעמוא טעמכ ןוא דנַאלסור ץנַאג רעביא ןָאטעג סָאג ַא ךיז טָאה
 *! טגיזעג רעטעברַא יד ןבָאה

 :רעטרעוו יד טימ ךיז טקידנע ףורפיוא רעד

 !עקידנפמעק יד ןופ ןעייר יד ןיא ןייטש וצ זיא בוח רעזנוא,
 -רעל ןוומ רימ ,קיניזטסואוַאב ןרעו רעירפ ןזומ ,טנגוי ,רימ רָאנ
 יד ןיא ןייג ןענעק וצ ךָאנרעד ידכ ,טזילַאיצָאס םעד ךעלטנירג ןענ
 גנונפָאה יד ןייזטסואוַאב טימ ןגָארט ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןעייר
 ,ןגרָאמ ןרעסעב ַא ףיוא

 יד ןיא ןײװנסַאמ ןירַא טערט ,סעטרבח ןוא םירבח ,רעבירעד

 ערעזנוא סיוא טקירד עכלעוו ,טנגוי .מעד .צָאס רעד ןופ ןעייר
 ןוא ןסערעטניא ערעזנוא רַאפ ןירעפמעק יד זיא ןוא ןעגנובערטש
 "!ןנוא ֹוצ טרעהעג טפנוקוצ יד לייוו --- קיטומ

 ץנערעפנָאק עט-4 יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1911 רעבמעווָאנ ןיא
 רעד ךָאנ םישדח 4 ךרעב ןעװעג זיא סָאד .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ
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 ןזיירק יד ןוא ןזיירק-רעליש יד -- סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןופ גנוסיגפיונוצ
 טעברַא רענעוטעגּפָא רעד ןופ טכירַאב רעד ,רעטעברַא עכעלטנגוי ןופ

 עלַאגעלמוא יד ףיוא טקוקעג טשינ רעטנַאזָאּפמיא ןַא ןעוועג זיא

 150 ךרעב ןעמוקעגרָאפ טייצ רעצרוק רעד רַאפ ןענעז ןעגנוגנידַאב
 ערעלוגער יד ץֹוחַא .סעמעט ענעדישרַאפ ףיוא ןעגנוזעלרָאפ

 יד ןוא ןעגניטימ עסיורג יירד ןעוװעג ןענעז ןעגנולמַאזרַאפ-זיירק
 -ינַאגרָא רעד ןופ גנורעייפ-ייליבוי ַא ךיוא יו ,דלַאװ ןיא גנולמַאזרַאפ

 טנרעלעג ךיוא ןעמ טָאה טנגוײרעטעברַא רעד ןופ לייט ַא .עיצַאז
 ךיוא ןבָאה "טפנוקוצ , רעד ןופ רעדילגטימ יד ןביירש ןוא ןענעייל
 ןופ ןוא "דנוב, ןופ טעברַא רעשיטקַארּפ רעד ןיא ןפלָאהעגוצ
 ןיא ןייטש וצ טימָאב ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד ,ל .ּפ .ק ,ד ,ס
 טסניד רעייז ןיא טלעטשעג ןוא ןעײטרַאּפ עדייב טימ טקַאטנָאק
 ןטערטסױרַא ןגעלפ רעריפ יד .טנגוי רעד ןופ טַארַאּפַא ןשינכעט םעד

 ןעײטרַאּפ עדייב סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברַא ףיוא סעדער טימ

 ,טנדרָאעגניײא ןבָאה

 ףטַאגעלעד 29 ןעװעג ןענעז ץנערעפנָאק רעט4 רעד ףיוא
 -נעזערּפער ןבָאה ןטַאגעלעד יד .ןויירק 7 קיטעט ןעוועג ןענעז סע

 ןעמוק ןגעלפ עכלעוו ,רעדילגטימ עוויטקַא ,עטריזינַאגרָא 120 טריט

 רַאפ רעפיצ עשפיה ַא .רעייטש-דילגטימ ןלָאצ ןוא ןזיירק יד ףיוא
 ןּפינקוצנָא טימַאב ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד .טייצ רענעי

 ןיוש טעטש עקיניא טימ טָאה ןוא ץניוװָארּפ רעד טימ טקַאטנָאק ַא
 ןעוועג וליפא זיא ץנערעפנָאק רעט4 רעד ףיוא .גנודניברַאפ ַא טַאהעג
 ,רָאװדיװָאנ ןופ רעייטשרָאפ ַא דנזעוונָא

 ןופ גנוקינייארַאפ יד טקיטעטשַאב טָאה ץנערעפנָאק עט4 יד

 -ַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד טימ "טפנוקוצ , רעד
 םַארגָארּפ רָאלק א טעברַאעגסױא ןוא טנגוי-רעטעברַא רעשיטסיל
 -טנגוי יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ליצ ןטימ טייקיטעט רעקידרעטייוו רַאפ

 עיצולָאער ענעמונעגנָא יד .גנוגעװַאב-ןסָאמ ַא ןיא עיצַאזינַאגרָא

 -טנַא וצ עבַאגפיוא:טנורג ריא רַאפ טלַאה ?טפנוקוצ , יד זַא ,טגָאז

 גנוגעװַאב-טנגוי עשירַאטעלָארּפ ַא דנַאלסור ןוא ןלױּפ ןיא ןעלקיוו

 -לוש ןוא -רעטעברַא יד ןעיצרעד ןוא טינש ןשיאעּפָאריײא-ברעמ ןופ

 ךָאנ טָאה ץנערעפנָאק יד .טסייג ןשיטַארקָאמעדילַאיצַאס ןיא טנגוי

 ןגעק ןוא המחלמ ןגעק ,םזירַאטילימ ןגעק סעיצולָאזער ןעמונעגנָא
 יסעצעה עשיטימעסיטנַא יד
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 יַאמ) ץנערעפנָאק רעטירד רעד טניז זיא עיצַאזינַאגרָא יד םגה
 -עדיא ןטלַאהעג ךיז ךָאד יז טָאה ,עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןעוועג (1
 -- ןעײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד:לַאיצַָאס עדייב טימ ןדנוברַאפ שיגָאלָא
 .טימ טייײהרעמ יד זיא 1911 ףוס .,ל .ּפ .ק ,ד .ס ןוא ?דנוב , םעד

 עויטקַא בור רעד ןוא טנגוי-רעטעברַא ןופ ןענַאטשַאב ןיוש רעדילג
 -מיס עשידנוב רעדָא ןטסידנוב ןעוועג ןיוש טלָאמעד ןענעז רצוט
 ץנערעפנָאק רעט4 רעד ףיוא ןבָאה ןטַאגעלעד עקינייא ,רעקיטַאּפ

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ךיז ןלעטש ןופ עגַארפ יד ןביוהעגפיוא
 קידנלעוו ,םעד ןגעק טגָאזעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה טייהרעמ יד ,"דנוב

 זיא ןגעקַאד ,טיײקיגנעהּפָאמוא ןופ דנַאטשוצ םעד ןטלַאהנָא רעטייוו
 רעד ןופ גנודניברַאפ עשיאעדיא יד ןענעקרענָא וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב
 - .ל .ּפ .ק .ד .ס ןוא "דנוב , ןטימ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 "טפנוקוצ , יד ןיא ריא ךָאנ ייס ,ץנערעפנָאק רעד רַאפ ייס

 ןיא ."דנונ, ןטימ ןעגנואיצַאב עטסכעלטניירפ יד ןיא ןענַאטשעג
 -נָאק רעט4 רעד ףיוא ןבעגעגּפָא טָאה טעטימָאק רעד סָאװ ,טכירַאב
 יד טָאה שיטקַאפ זַא ,ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא זיא ,ץנערעפ

 םוצ ."דנומ, ןטימ רָאו טעברַאעגנעמַאזוצ עיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצ
 "טפנוקוצ , יד טָאה -- 1911 טסברעה ,"דנוב , ןופ ייליבוי ןקירָאי4
 טקירד יז ןכלעו ןיא ,ווירב ַא טעטימָאק-לַארטנעצ םוצ טקישעגוצ

 -רַאּפ עשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס סלַא, "דנוב , םעד עיטַאּפמיס ריא סיוא
 .""טרפב טַאירַאטעלַארּפ ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ סלַא ןוא ללכב ייט
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 טימ ךָאנ רעדילגטימ יד ןבָאה ץנערעפנָאק רעטרעפ רעד ךָאנ
 "שגוצ טָאה גלָאפרעד רעד .טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןערב רעמ

 -עגַּפָא טשינ ןבָאה םירבח ענלצנייא ןופ ןטסערַא .טומ ןעמעלַא ןבעג
 טפאשיירט רעכעלנייועגרעסיוא טימ ןריפ רעטייוו ןופ טנגוי יד ןטלַאה
 :רָאפ ןגעלפ ןזיירק יד .טייקיטעט עשיטסילַאיצָאס ענעביוהעגנָא יד
 ןענישרעד זיא 1912 רַאונַאי ןט9 םוצ .רעלוגער ךָאװ עדעי ןעמוק
 ןרעדנַא ןשיווצ זיא סע ןכלעוו ןיא ,שילױוּפ ןוא שידיי ןיא ףורפיוא ןַא

 : ןרָאװעג טגָאזעג

 רעד יַאלָאקינ רַאצ רעטקיטולברַאפ רעד ןעוו ,גָאט ןקיטנייה ןיא,
 ןקידנפמעק ןופ זלאה םוױא קירטש םעד רעגנע ץלַא טיצרַאפ רעט2
 טריפעג סעװ ףמַאק רעזנוא זַא ,םר לוקב רימ ןדלעמ ,טַאירַאטעלַארּפ

 ןעיובסיוא םזירַאצ ןופ תוברוח יד ףיוא ןלעװ רימ ןענַאװ זיב ןרעוו

 ,"קילבוּפער עשיטַארקַאמעד עיירפ ַא

 .עפרַאש ַא ןעוועג זיא ןפורפיוא ערעדנַא ןופ ךַארּפש יד ךיוא
 ,טרפב .טציירעצ ןרָאװעג זיא (ייצילָאּפ-םייהעג עשירַאצ) *ענַארכָא, יד
 -עוַאב-"רעטעברַא רעד ןופ טײקטכַאװשענּפָא רענײמעגלַא רעד בילוצ זַא

 עריא ןוא "טפנוקוצ רעד ןופ טייקיטעט עטפַאהבעל יד טָאה ,גנוג
 ןגיוא יד ןסירעג שממ ןפורפיוא עלַאגעלמוא עטּפָא

 טלייצרעד ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ דילגטימ ַא ,יקסנַאלָאװ ריאמ

 ןט9 םעד טיורקלעקניפ ריאמ רעוט ןטימ ןעמַאװצ טָאה רע ױזַא יוװ

 ןט9 ןופ ןשינעעשעג עקיטולב יד ןופ גָאטרָאי ןיא ,1912 רַאונַאי

 ןסַאג יד ףיוא ךעלטעלב 200 טלייטעצ ,גרוברעטעּפ ןיא 1905 רַאונַאי

 -פםיוא יד ןלײטעצ ןכָאנ .עשרַאװ ןיא ָאנשעל ןופ טנגעג ןיא --

 רעזנוא ןעד זיא, :טגָאזעג טיורקלעקניפ טָאה ,םייהַא געוו ןפיוא ,ןפור

 טנעה ערעזנוא טימ ןטלָאװ רימ יוװ ,ךיילג טשינ וטפיוא רעקיטציא

 -ירפַאב רעכעלשטנעמ ןופ ןינב ןסיורג םעד וצ עלעגיצ ַא טגיילעגוצ
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 ןענעז רימ; :טרעפטנעעג יקסנַאלָאװ םיא טָאה ףירעד ??גנוא
 ,"טלעוו רעד ףיוא ןבעל רימ סָאװ ,טרעוו

 ,(1925 ץרעמ ,"רעקעוו-טנגוי,) |

 ּפָאק םעד ןקעטשוצסױרַא רעדילגטימ יד ןופ ךיז ןסייר סָאד
 -ערעטניארַאפ עקרַאטש ַא ןעוועג םרוג טָאה ,דרערעטנוא ןפיט ןופ
 ײפש ,"*ענַארכָא רעשירַאצ רעד דצמ טײקמַאזקרעמפיוא ןוא גנוריס
 ;"טפנוקוצ, רעד ןופ רעדילגטימ ךָאנ ןּפעלשכָאנ ךיז ןגעלפ ןענָא
 שטנעמ ַא סריא טקישעגניײרַא ךיוא ,סיוא טזייוו ,טָאה "?ענַארכָא , יד

 רעד .סעיצַאמרָאפניא ןעמוקַאב םיא ךרוד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא
 ןרָאװעג ןגיוצרַאפ זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ זלַאה םורַא קירטש

 ַא רַאפ טייהנגעלעג יד ןעמוקעג זיא'ס זיב ,רעגנע ןוא רעגנע ץלַא
 ,ּפַאלק ןסיורג

 ףיוא עטרבח ַא ןופ גנוניואוו רעד ןיא זיא 1912 ץרעמ ןט17 םעד

 עטסויטקַא יד ןופ ףערטנעמַאװצ ַא ןעמוקעגרָאפ 14 עקסווָאבישזג
 ,החמש עשימייה ַא ןייז טלָאזעג טשרמולכ סָאד טָאה ךעלרעסיוא ,רעוט
 ?סַאטירעװ, זיירק ןטסטלע ןופ ייליבוי ַא דובכל גנורעייפ ַא שיטקַאפ

 -טנעמַאדנופ רעטשרע רעד ןעוועג זיא "סַאטירעװ, סָאװ םעד ץוחַא

 ןופ זיירק רעד ןעװעג ךיוא סע זיא ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ לגיצ
 ןַאטַאנ :רעגייל-טנורג יד טרעהעג ןבָאה םיא וצ .ןטנערעפער יד

 חנ ,קַאניּפש ףסוי ,רענטַאר ףסוי ,קָאטשנרעב טרעבלַא ,ןַארפַאש
 ךיוא ןבָאה זירק םעד וצ .ןַאמויעק ףסוי ,ןַאמלעּפָאק סקַאמ ,ןוקָא
 רעדניל .י ,רָאטנַאק ףסוי יו ,ענעמוקעגוצ רעטעּפש עכעלטע טרעהעג
 ;םוקפיונוצ ןגעוו סעיצַאמהָאפניא ןעמוקַאב טָאה ײצילָאּפ יד .ַא'א
 ןוא םירבח 33 טריטסערַא ןוא הריד רעד ןיא ןעמוקעג זיא יז
 רעווש זיא עיצַאזינַאגרָא יד .רעוט עטסקיטכיוו יד ייז ןשיוװצ ,סעטרבח
 ,טסערַא ןכרוד ןרָאװעג ןפָארטעג

 טזָאלעגסױױַא רעטעּפש ןעמ טָאה ,עקשטיגניי רָאג יד ,לייט ַא

 -טרעדנָא ךרעב ןגיוצעג ךיז טָאה גנושרָאפסױא יד ,יירפ רעד ףיוא
 ןציז ןבילנעג טייצ םישדח 22 ןענעז סעצָארּפ ןזיב .רָאי ןבלַאה

 ףסוי ,רענטַאר ףסוי ;ןַארּפַאש ןַאטַאנ ,קַאניּפש ףסוי :עמרוט ןיא
 סקַאמ ,טיורקלעקניפ ריאמ ,קָאטשנרעב טרעבלַא ,ןוקָא חנ ,ןַאמזיעק
 םוצ .ץנַארעמָאּפ הוח ןוא ץַאק היעש ,יקסנַאלָאװ ריאמ ,ןַאמלעּפָאק
 ,ןַאמסוז ןמלז :ןָאזרעּפ ייווצ ךָאנ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןענעז סעצָארּפ
 ןרָאװעג טױיטסערַא זיא רעכלעוו ,"טפנוקוצ , ןופ דילגטימ ַא ,רַאילומ ַא
 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןפורפיוא ןטייױּפשרַאפ םייב 1912 רַאונַאי ןיא
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 דילגטימ רעװיטקַא ןַא ןעוועג זיא רעטצעל רעד .ָאריּפָאש דוד ךיוא יוװ

 טשינ תוכייש םוש ןייק רע טָאה "טפנוקוצ , רעד וצ ."דנוב , ןֹופ

 -"טפנוקוצ, םוצ טעּפעשטעגוצ ױזַא טַאלג םיא טָאה ןעמ .טַאהעג

 ,סעצָארּפ
 -רַאװ ןיא .קיטעט ןעוועג םירבח יד ןענעז עמרוט ןיא ךיוא

 רעשיטילָאּפ רעד , גנוטייצ ַא ןבעגעגסיױרַא יז ןבָאה "קַאיװַאּפ , רעוועש
 ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא סָאװ ,(ןרעמונ 6 ןענישרעד) ?טנַאטסערַא

 ַא טלעטשעגנייא ןעוועג זיא יירפ רעד טימ ,עטריטסערַא יד ןשיווצ
 -סױרַא עמרוט ןופ וליפא טגעלפ ןעמ ןוא טקַאטנָאק רעמייהעג רעטוג
 רעד ןֹופ .עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ ןפורפיוא ןופ ןטסקעט ןקיש
 ןעלמַאז ןתעב .רעכיב ןוא תועידי ןקישניײרַא ייז ןעמ טגעלפ יירפ
 וצ ןעמוקעג עטרבח ַא זיא ,עטריטסערַא יד רַאפ טָאטש ןיא רעכיב

 רע זיא רעטרעטסײגַאב ַא ,רעכיב עשידיי רָאּפ ַא ןטעב ןצרּפ ,ל .י

 ןציז טיילעגניי עשידיי ,ױזַא :ןפורעגסיוא ןוא ןעגנורּפשעגפיוא

 לפיוו ךייא טמענ -- רעכיב עשידיי ןענעייל ןליוו ןוא עמרוט ןיא
 -רעכיב ענייז טנפעעגרעדנַאנַאפ טיירב ייברעד ןוא --- *!טליװ ריא

 ,קנעש
 -"טפנוקוצ , עטריטסערַא יד ןענעז טנעוו-עמרוט יד ןשיווצ ךיוא

 -סױרַא ןבָאה ייז .טסול-סנבעל ןוא עיגרענע טימ לופ ןעוועג רעוט
 ,?טנַאסערעטניא , ןבעל-עמרוט סָאד טכַאמעג ,וויטַאיציניא ליפ ןזיוועג
 םעד ןטיהוצּפָא ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג ייז ןענעז סרעדנוזַאב
 :טסעטָארּפ טימ טריפעגנָא ןוא ןטנַאטסעױַא יד ןופ דובכ ןכעלשטנעמ

 ,ןקיירטש-רעגנוה ןֹוא סעיצקַא

 ךעלדנע ןעמ טָאה עמרוט ןיא רָאי ןבלַאהטרעדנָא ןציזּפָא ןכָאנ
 טָאה ןעמ .טקַא-סגנוקידלושַאב םעד "ןטסיטפנוקוצ , יד טגנַאלרעד
 רענייא .סקעדָאק ףָארטש ןופ 102 לקיטרַא ןטיול טגָאלקעגנָא יז
 םעד ןעמוקַאב ןכָאנ ןטנעמָאמ יד ױזַא טרעדליש עּפורג רעד ןופ
 ןיא יקסנישַארק ץַאלּפ ףיוא ןינב-טכירעג ןיא טקַא-סגנוקידלושַאב

 : עשרַאװ
 .(ךעלטייק טימ) ןסָאלשעג ןוייוורָאּפ .קירוצ רימ ןעייג ךעלדנע ,

 -עגפיונוצ (טקַא-סגנוקידלושַאב םעד) הנתמ ענעמוקַאב ןייז טימ רעדעי
 יט יד טנפעעג ךיז טָאה סע ןעװ  .טנַאה ןיא לָאר ַא יװ ,טיירד

 ןופ טשַארעביא ןרָאװעג רימ ןענעז ,סַאג ןיא סױרַא ןענעז רימ ןוא

 רעד .ןגױא ערעזנוא רַאפ ןעזרעד ןבָאה רימ סָאװ ,דליב םעד
 ךיז ןּפטש עלַא .ןשטנעמ טימ טקַאּפעג ןעװעג זיא םורַא ץַאלּפ
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 ןעמרַאדנַאשז ןוא ײצילָאּפ ,זנוא ףיוא ןָאט וצ קוק ַא ידכ ,רעטנעענ
 ןבעג טשינ הצע ןייק ךיז ןענעק ןוא םלוע םעד ןסיוטש ןוא ןביירט
 ךיז םורַא ןעעז ןוא וצ ךיז ןקוק רימ .גנַארדעג ןקיטלַאװעג ןטימ
 ןבָאה רימ ןכלעװ ,רבח רעד ,םינּפַא .רעטכיזעג עטנַאקַאב ליפ
 ךעלגעמ רָאנ זיאס ןעמעװ טגָאזעגנָא טָאה ,קידנרָאפרעהַא ןעזעג
 ןקוקנָא זנוא ןפָאלעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז טניירפ ןוא םירבח ןוא ,ןעוועג
 -רעדנוה טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה ,ייז ףיוא קידנקוק ןוא ,ןסירגַאב ןוא
 עשיטילָאּפ ףיױא קילב ַא ןּפַאכ וצ ידכ ,רעייגכרוד עקיטייז רעט
 .עטריטסערַא

 רעד וצ געוו םעד ּפָא ןעמיוצ ןעמרַאדנַאשז יד ןוא ןעייטש רימ
 ןביוה סע .עטנַאקַאב וצ ןטייז עלַא ףיוא ךיז ןסירג רימ .עקטערַאק
 ,ךעלכיט עטייוו ןוא טיה רעטרעדנוה טפול רעד ןיא ןעכָאפ סע ןוא ךיז
 *...ןעמולב ןטייז עלַא ןופ ךיז ןטיש ּפעק ערעזנוא ףיוא ןוא

 רעד טָא דצמ עיטַאּפמיס רעטלוב רעד ןופ קורדנייא ןרעטנוא,
 ןוא טשרוד- סנבעל ,עיגרענע םי ַא טָאה ,ןשטנעמ עסַאמ רעסיורג
 יד רעדייא ךָאנ ןוא רעצרעה ערעזנוא ןיא טזיורבעגפיוא טסעטָארּפ
 ןעמונעג קיכליה רימ ןבָאה ,טרָא ןופ טרירעג ךיז טָאה עקטערַאק
 .("ןָאפ עטיור, יד) ..."רַאדנַאטש ינָאװרעשט, םעד ןעגניז

 ,רעייגכרוד יד ןופ ליפ ."העובש, עשידנוב יד ןעגניז רימ,
 ןעמענ ,ּפָא ךיז ןלעטש ,עקטערַאק רעד ןופ גנַאזעג םעד קידנרעהרעד
 םוצ זיב ןפיול םירבח ןוא עטסטנָאנ יד, ."טיה יד רעטנורַא
 ! קיטומ טייז ,טנוזעג טייז : ךָאנ ןעיירש ןוא "קַאיװַאּפ,

 רעד ןבעל לָאז, ?!םזירַאצ ןטימ רעדינ, : ןעיירשעגסיוא טימ
 יד ןיא ןיירַא רימ ןרָאפ --- !"דנוב , רעד ןבעל לָאז , 7! םזילַאיצָאס
 ,.,?קַאיװַאּפ ןופ ןרעיוט עטנפעעגרעדנַאנַאפ-טיירב

 ,(1925 ,ינוי ,ירעקעוו-טנגוי, ,יקסנַאלָאװ .מ)

 ןופ םיאטח יד טנכערעגסיוא טָאה טקַא-סגנוקידלושַאב רעד
 רעד ןופ טייקיטעט רעד ןופ דליב ַא ןבעגעג ךיוא ןוא עטנַאלקעגנָא יד
 ןטױל .טסערַא ןזיב גנואיטשטנַא רעד טניז עיצַאזינַאגרָא רעצנַאג
 טעטימָאק םוצ טסערַא ןופ טנעמָאמ ןיא ןבָאה טקַא-סגנוקידלושַאב
 ייגרעס ,(ןַארּפַאש) לָאיװישז ,(קַאניּפש) ןַאלסידַאלװ :טרעהעג
 ךיא ןרעװ סע .(ןקָא) קַאביר ןוא (רענטַאר) רעטָאי ,(ןַאמזיעק)
 :ןעמענ עקידנגלָאפ טימ ןזיירק עקידנריטסיזקע 8 טנכערעגסיוא
 -מעסקול ,יקסטוַאק ,לַאסַאל ,לעבעב ,סקרַאמ ,סַאטיליטוא ,סַאטירעװ
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 -אב ןענעז ייוצ עטשרע יד ."לָאס , זיירק רעיינ ַא ךיוא יוװ ,גרוּב

 ,רעטעברַא ןופ טשער יד ,רעליש ןופ ןענַאטש

 ןגָאז ןזײרק יד ףיוא טעברַא רעד ןופ טייקוויסנעטניא רעד ןגעוו
 םוצ טלעטשפגוצ ןוא ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןטכירַאב עקינייא תודש
 ןופ טכיראב ןטיול .לַאירעטַאמ-גנוטסַאלַאב סלַא טקַא-סגנוקידלושַאב

 ןיא ןענעז -- יקסטוַאק ןיירק ןופ טַאגעלעד ַא ןַאד -- ץַאק היעש
 8 ןעמוקעגראפ ,1912 רַָאונַאי ןוא 1911 רעכמעצעד ,םישדח ייווצ
 טיא ףטבלעז רעד ןופ טכיראב ַא ,ןירק ןייז ןופ ןעגגולמַאזרַאפ

 -מאזרַאט-זירק ענעמוקעגראפ 9 ןגעו טלייצרעד לעבעב זיירק ןופ
 ילסימ ןופ טנירעליש ןוא רעליש) סָאטיליטוא ןופ טכירַאב ַא .ןעגנול

 ףָאנאי ןט20 זיב 1911 רעכמעצטד ןט4 ןופ זַא ,טלייצרעד (ןלוש

 ,זיירק ןופ ןעגנולמַאזרַאפ 7 ןעמוקעגרָאפ ןענעז 2

 ןוא טעברַא רעד ןופ טייקרעלוגער רעד ףיוא ןזייו ןטכירַאב יד

 רענעי ןיא .ךָאװ עדעי ךעלטקניפ ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ ןזיירק יד זַא

 -סומ א ןעוועג סָאד ויא ןעגנוגנידַאב עכעלקערש ענעי ייב ןוא טייצ
 ןעמוק ןגעלפ סע וו ,ןץיירק יד ץוחַא .גנוניישרעד עטפאהרעמ
 ײמָאק רעד סָאװ ,ןזעט ןטיול ,ןטַארעפער עטיירגעגוצ טימ ןטנערעפער
 ןופ ןטפנוקנעמַאזוצ ןעמוקרַאפ ךיוא ןגעלפ ,טקיטעטשַאב טָאה טעט
 -טגוצ ןבָאה ןקעטָאילביב עלַאגעלמוא 2 .םענייאניא ןזיירק עכעלטע

 .רעדילגטימ יד רַאפ רוטַארעטיל עשיטסילַאיצַאס עקיטיונ יד טלעטש
 .טגסיורא "םיאסח , עטעלנע ןוא עלַא יד טָאה טקַא-טגנוקידלושַאב רעד
 .רעטכיר עשירַאצ יד רַאֿפ שיט םענירג ןפיוא טגייל

 "םיורַא ןענעז ,1913 ףוס ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סעצָארּפ ןפיוא
 ,ןאסנרעב ןָאעל יו ,ןטַאקָאװדַא עטסעב יד רעקידיײטרַאפ סלַא ןטערטעג
 .ערעדנַא ןוא יקסווָאקַאמ ,יקסווָארַאימש

 בנוטסעפ רָאי 4 וצ ןעמוקַאב ןכָאװ 3 :ןעװעג זיא לייטרוא רעד

 ,םעד בילוצ .םישדח 4 ןוא רָאי א -- 1 ,םישדח 4 ןוא רָאי 3 ֹוצ 9

 -ןמ ןעוועג ןענעז (ָאריּפאש ןוא ץַאק ,קַאניּפש) 3 ץוחַא עלַא סָאװ
 ןיא ןעװעג ןיא סָאװ ,שיטסענמַא רעד בילוצ ךיוא יװ ,קירעירעד
 רעשיראצ רעד ןופ ייליבוי ןקירַאי-200 םעד דובכל טײײצ רענעי

 זיב טצריקרַאפ ףָארטש יד בור םעד ןעמ טָאה ,עיטסַאניד-װָאנַאמָאר
 טנכערעגּפַארַא טשינ רעבָא ןעמ טאה ייכרעד .םישדח 4 ןוא רָאי 1
 .סעצַארּפ ןזיב ןסעזעג ןענטז טטריטסערַא יד סָאװ ,םישדח 22 בורק יד
 יד ןיא טיײצ רָאי 2 רעביא טרעגלַאװעג ךיז טָאה 13 יד ןופ רעדעי
 ,(דנַאלסור ףיט) ַאגולַאק ןוא עשזמָאל ,עשרַאװ ןופ תוסיפת



 רעטייו טבעל "טפנוקוצ, יד 9

 א ןעועג זיא רעוט עוויטקַא עלַא טעמכ ןופ טסערַא רעד
 ןבילבעג זיא יז רעבָא ,עיצַאזינַאגרָא רעגניי רעד רַאפ ּפַאלק רעלַאטַאפ
 .ןבעל

 ןופ טניושרַאפ ןבילבעג ןענעז עכלעוו ,סעטרבח ןוא םירבח יד

 םעד .טיקיטעט יד ןטלַאהוצנָא רעטייו טימַאב ךיז ןבָאה ,טסערַא
 -פיוא ןַא טָאטש ןיא ןרָאװעג טלייטעצ ןוא סױרַא זיא 1912 יַאמ ןט1
 טרירטסנַאמעד "?ענַארכַָא, רעשירַאצ רעד רַאפ זיא טימרעד ןוא ףור
  ,"טפנוקוצ , יד טגיזַאב ןבָאה ןופ טייוו ךָאנ זיא יז זַא ,ןרָאװעג

 סָאװ ,ץנערעפנָאק עט5 יד ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ ךיוא זיא'ס
 ןטריטסערַא ןופ טרָא ןפיוא טעטימָאק םעיינ ַא טלייוװעגסיוא טָאה
 ,גנומיטש עשידנוב יד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא
 ,עגַארפ יד ןרָאװעג טקורעגסױרַא זיא ץנערעפנָאק רעט5 רעד ףיוא
 ךָאנ ."דנוב, ןיא ןטערטנײרַא לָאז עיצַאזינַאגרָא עצנַאג יד זַא
 גַאלשרָאפ םעד ןטַאגעלעד טייהרעמ יד טָאה ןטַאבעד עסייה ןוא עגנַאל
 עיצַאזינַאגרָא יד ןַא ,טײדַאב טינ רעבָא טָאה סָאד .,ןפרָאװעגּפָא
 רעטייוו ליוו יז זַא ,ןסייהעג טָאה סע ,"דנוב , ןופ ךיז טרעטייוורעד
 טעברַא רעשיטקַארּפ רעד ןיא ןגעקַאד .טײקיגנעהּפָאמוא ריא ןטלַאהנָא
 ,"דנוב , ןטימ ןדנוברַאפ ךיז רעקרַאטש ץלַא "טפנוקוצ , יד טָאה

 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד טָאה סעינַאּפמַאק עשיטילָאּפ עלַא ןיא
 ,"דנוב , ןופ תושר ןיא טַארַאּפַא םעד ןוא ןשטנעמ עריא טלעטשעג
 -לַאו רעד ןיא לײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג טָאה ?טפנוקוצ , יד

 -רעטנוא ייברעד ןוא (טנעמַאלרַאּפ עמוד רעט4 רעד וצ עינַאּפמַאק
 טָאה סָאװ ,עציוועל .ס .ּפ .ּפ ןוא "דנוב , ןופ קָאלב םעד ןטלַאהעג
 טַאטוּפעד סלַא טריפעגכרוד רענעמלַאװ עשידיי יד ןופ ףליה רעד טימ
 יד טָאה טקַא ןקיזָאד ןטימ .ָאלעגַאי טַאדידנַאק-רעטעברַא םעד
 סָאװ ,.ל .ּפ ,ק .ד .ס רעד ןופ טריטנַאטסיד ךיז רעטייוו "טפנוקוצ,
 יד .עציוועל .ס .ּפ .ּפ ןוא "דנוכ , ןופ קָאלב ןגעק ןעוועג זיא
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 עריא ןוא ןפורפיואזלַאװ עלַאגעלמוא טײרּפשרַאפ טָאה "טפנוקוצ ,

 .ןעגנולמַאזרַאפ-לַאװ ףיוא רענדער סלַא ןטערטעגסױרַא ןענעז רעוט

 -עלמוא ןקורד וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג טָאה "טפנוקוצ , יד יוװ יװַא

 ךיז .ל .ּפ .ק .ד .ס יד ייס ,"דנוב , רעד ייס ןבָאה ,רוטַארעטיל עלַאג

 -טימ יד ,ןטעברַא עכלעזַא ייז רַאפ ןריפסיוא ןגעוו ריא וצ טדנעוװעג

 רעד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה "טפנוקוצ רעד ןופ רעדילג

 וַאלסינָארב רעריפ ןשידנוב ןופ היול רעװיטַארטסנַאמעד רעסיורג

 ,רעסָארג

 -סערַא רעטעּפש ןענעז רעוט עוויטקַא ענעבילבעגרעביא יד ןופ

 ,ערעדנַא ןעמוקעגקירוצ ןענעז רַאפרעד .עכעלטע ךָאנ ןרָאװעג טריט

 ,טסערַא ןסיורג ןכָאנ יירפ רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא טָאה ןעמ עכלעוו

 רשא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה עטױיטסערַא רעטעּפש יד ןשיווצ

 "עג טקישרַאפ ,קמיואּפ ןיא טייצ ַא ןציזּפָא ןכָאנ זיא רעכלעוו ,רעיימ

 ןעוועג זיא ןוא דנַאלסור ןיא ןבילבעג ןיוש זיא רע) .ריביס ןיא ןרָאװ

 "עג ןופ טפַאשלעזעג רעד ייב עיצקעס רעשידיי רעד ןופ רַאטערקעס

 ,(סענַאשזרָאטַאק עשיטילָאּפ ענעזעוו

 -קיירטש רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד

 -עגֹרָאפ ךָאנ ךיוא זיא סע .טבעלעגפיוא ןַאד טָאה סָאװ ,גנוגעוװַאב

 שיאעדיא זַא ןזיועג רעדיוו טָאה סָאװ ,ץנערעפנָאק עט6 יד ןעמוק

 לעמרָאפ רעטייו טביילב יז םגה ,שידנוב עיצַאזינַאגרָא יד טרעוו

 ןופ ,רעוט עטריטסערַא ענעעזעגנָא יד ןשיװצ ךיוא .קיגנעהּפָאמוא

 ןופ רעגנעהנָא ענעכָארּפשעגסיױא ןופ ןענַאטשַאב זיא לייט ַא עכלעוו

 יז .עיצַאטנעירָארעביא עבלעז יד ןעמוקעגרָאפ זיא ,.ל .ּפ .ק ,ד .ס

 ,?ןטסידנונ , ןעמוקעגסיױרַא ןוא "סעקעדסע , עמרוט ןיא ןיירא ןעגעז

 יד טָאה טייקיטעט ןוא ץנעטסיזקע רעקידרעטייוו ריא טימ

 עכעלקערש יד וליפא סָאװ ,טפַארקסנבעל ריא ןזיוװַאב ?טפנוקוצ,
 ןיא ,ןטױטוצּפָא דנַאטשמיא טינ ןענעז טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ ּפעלק
 -ַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ גנולקיווטנא רעד
 סָאװ ,גנודנעװ עפרַאש ַא ןעמוקעגרָאפ רעבָא זיא "טפנוקוצ , עיצ
 --  ןרָאטקַאפ עכעלטכישעג-טלעװ ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג ןיוש זיא
 ,המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסיױא זיא 1914 טסוגיוא ןיא



 עיצילַאג ץ'א 0

 רעשידיי רעד ןגעוו ךעלסילשסיוא טדערעג טציא זיב ןבָאה רימ
 .עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ חטש ןפיוא טבעלעג טָאה סָאװ ,טנגוי
 -ַאיצָאס עשידיי ַא טריטסיזקע ךיוא רעבָא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןבָאה סָאװ ,עניוװָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא גנוגעוװַאב-טנגוי עשיטסיל

 יד טָאה ,גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ ,רעטעּפש ךיירטסע וצ טרעהעג
 םָארטש ןטיירב ןיא ןסָאגעגנײרַא ךיז עיצילַאג ןופ גנוגעװַאב עקיזָאד
 ןלױּפ ןיא גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ

 זיא עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ױזַא יו
 עטסואווַאב עקירָאיײגנַאל יד טלייצרעד ,טלקיװטנַא ךיז ןוא ןענַאטשטנַא
 ַא ,1942 ןיא ןברָאטשעג) ןבתכ הרש ןירעוט עשיטסילַאיצָאס עשידיי
 | ; (ריביס ןיא עטלגָאװרַאפ

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידיי עטשרע יד ,
 -ַאגרָא-טנגוי ןענַאטשטנַא ןענעז רעטעּפש .,1905 רָאי ןיא ,עקָארק ןיא
 ,גרטכמעל ,ועשטָאלז ,ווָאנַאשזכ) רעטרע ערעדנַא ייר ַא ןיא סעיצַאזינ
 -טנגי יד .(א .א ,שטיבָאהָארד ,ווָאװַאלסינַאטס ,דָארב ,וזָאנרַאט
 ,ךיז ןשיווצ גנודניברַאפ ןייק טַאהעג טשינ רעבָא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא

 -ַאיצילַאג) ,ס .ּפ ,שז ןופ סערגנָאק-סגנוקינייארַאפ ןפיוא טשרע
 ןיטַאיציניא רעד טיול ,זיא 1911 רָאי ןיא גרעבמעל ןיא ("דנוב , רענ

 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ,ןטַאגעלעד רעניווָאקוב ןוא רעוועקָארק יד ןופ
 זיא'ס .רעטעברַא עכעלטנגוי ןופ רעטערטרַאפ ןופ ץנערעפנַאק ַא
 ואוו ,םוטעמוא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ןדנירג וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןַאד
 "נעצ ַא ןיא ןקינייארַאפ ייז ןוא סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ ָאד ןענעז'ס
 ַא ןבעגוצסױורַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךיוא זיא'ס .דנַאברַאפ ןלַארט
 ןיא ןעניישרעד טפרַאדעג טָאה סָאװ ,"טנגוי עיירפ , יד ןַאגרָא-שדוח
 ,ץיווָאנרעשט

 -ַאגרָא ןַא טריטסיזקע ץיווָאנרעשט ןיא ןיוש טָאה 1905 טניז
 ןעװעג זיא סָאװ ,ןדיי בור סָאד ,רעטעברַא עכעלטנגוי ןופ עיצַאזינ
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 ןיא רעטעברַא עכעלטנגוי יד ןופ דנַאברַאפ םעד ןיא ןסָאלשעגנָא

 .ךיירטסע

 ,רעגיווָאקוב ,רימ ןבָאה ,,ס .ּפ .שז רעד ןופ לייט ַא ןיוש קידנעייז

 טימ לכ םדוק ןוא עשיכיירטסע יד טימ טקַאטנָאק ַא ןטלַאהעגרעטנוא

 גנורַאפרעד עסיוועג ַא טַאהעג ןוא סעיצַאזינַאגרָא ןוא םירבח רעניוו יד

 ןדליבסיוא טלָאװעג עקַאט רימ ןבָאה .טנגוי רעד ייב טעברַא רעד ןיא

 רעטסומ םעד טיול רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ םעד

 ןיא זנוא ךיז טָאה סָאד ןוא דנַאברַאפ-טנגוי ןשיכיירטסע םעד ןופ

 .ןבעגעגנייא סָאמ רעלופ רעד

 -רעד וצ ץיווָאנרעשט ןיא ןביױהעגנָא טָאה 1911 רעבמעצעד ןיא

 עיצקַאדער רעד רעטנוא "טנגוי עיירפ , יד ןַאגרָא-שדוח סלַא ןענייש

 זיא סָאװ ,גנוטייצ יד .,ןבתכ סוקרַאמ ןוא ןַאמסיק ףסוי ח"ח יד ןופ

 ןרַאפ טסַאּפעגוצ טלַאהניא ןַא טימ ריּפַאּפ רעסעב ףיוא ןענישרעד

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םערָאװ רעייז זיא ,רעזעל-רעטעברַא ןכעלטנגוי

 ,םירבח ערעטלע יד ןופ ייס ,טנגוי רעד ןופ ייס
 יילימ ןגעק לקיטרַא ןַא בילוצ זיא רעמונ רעטשרע ועד ןיוש

 ןבעגעגניא רעבָא ךיז טָאה סע .ןרָאװעג טריקסיפנָאק םזירַאט

 ,גרעבמעל ןייק ןעלקעפוצרעביא יז ןוא עגַאלפיוא יד ןעװעטַארוצסױרַא

 רעמונ ןקיזָאד ןופ .סעּפורג יד ןיא ןרָאװעג טקישעצ יז זיא טרָאד ןופ

 ,סעגַאלפיוא יירד ןרָאװעג טקורדעג ןענעז
 ןכעלטנגוי ַא ןופ דליב קיטכערּפ ַא טימ 1914 ןופ רעמונייַאמ רעד

 -רַאפ ןיילַא עקָארק ןיא זיא ,ןָאפ עטיור ַא ףױרַא טיצ סָאװ ,רעטעברַא

 .ןרַאלּפמעזקע 1500 ןיא ןרָאװעג טפיוק
 רעד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא עקָארק ןיא ןיא 1913 לירּפַא ןיא

 טרימַאלקָארּפ טָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןופ רָאפנעמַאזוצ

 ןיא רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ , ןופ גנודנירג יד

 יג רבח רעד ןרָאװעג טליײוװעגסיוא זיא רעציזרָאפ סלַא ."ךיירטסע

 ןבעגעגרעביא זיא ןסולשַאב יד ןופ גנוריפכרוד עשינכעט יד .רעלסיש

 .ח"ח רעציווָאנרעשט יד ןרָאװעג
 "עגקעװַא זיא'ס .טעברַא רעד וצ ןעמונעג דלַאב ךיז ןכָאה רימ

 טלעטשעג ךיילג ךיז טָאה סָאװ ,ָארויב-לַארטנעצ ַא ןרָאװעג טלעטש
 רעטעּפש םישדח עכעלטע סעּפורג-טנגוי עלַא טימ גנודניברַאּפ ןיא

 -קעס סלַא .עקָארק ןייק טריפעגרעביא ָארויב-לַאוטנעצ סָאד טרעוו

 רעטעּפש ,שטיװָאלּפמוג .מ 'ח רעד ןרָאװעג טמיטשַאב ןַאד זיא רַאטער

 .רעקעה םלעהליוו 'ה
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 ןיא ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןיוש "טנגוי עיירפ , יד זיא 1914 ןיא
 ,ועשטָאלז ,לָאּפָאנרַאט ,שטַאמולט ,וָאנרַאט ,עקָארק :ןטקנופ 1
 -סירק ,קָאגַאס ,עטסולט ,וָאטָאק ,ָאקנעדָארָאה ,ײמָאלַאק ,יקישטשעלַאז

 ,ָאקסישטָאלָאװדָאּפ ,שטורבז םייב ַאלַאקס ,דָארב ,ווַאלסירָאב ,לָאּפָאניט
 ,עשייר ,ץנַאס-ייג ,וָאנַאשזכ ,ױרטסָא שירעמ ,םישטנעיװשַָא ,עצילרָאג
 -סָאנָאמ ,גרעבמעל ,ירטס ,עלַאקס ,לשימעשּפ ,וַאלסָאראי ,שטיבָאהָארד
 "וב ,ַאלװַאבמערט ,וָארַאבז ,ָאװַאלטינַאטס ,עציײהדָאּפ ,ָאקסישזעט

 -ַארַאטס ,ץינשזיוו ,טערעס ,ץיװעדַאר ,יקסנָאלעגַאי קעדורג ,שטַאשט
 ןיפ גנוריפנָא רעד רעטנוא זיא ןיוו ןיא .,ןיוו ,ץיוו;נרעשט ,ץעינישז
 -טלעוו רעטשרע רעד ןיא דלעפטכַאלש ןפיוא ןלַאפעג) רעדנַאװ ףסוי 'ח
 רעד ןעוו .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עוויטקַא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג (המחלמ

 ,קורד םוצ קיטרַאפ ןעוועג ןיוש זיא (1914 טסוגיוא) רעמונ רעטצעל
 גנוטייצ יד טָאה רוזנעצ יד ןוא שיצַאזיליבָאמ יז ןעמוקעג ןיא
 ,"טלעטשענּפָא

 (עשרַאוװ ,1928 ,2 ,רנ "רעקעוו-טנגוי,)

 "ףיירטסע ןיא רעטעברא עכעלטנגוי עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ , רעד
 טעברא-גנודליב-טסבלעז יד .טייקיטעט עוויסנעטניא ןַא טריפעג טָאה
 ,ָאװינ ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןיא

 ךס א ןוא טייקיטעט עשיטילָאּפ א ןרָאװעג טריפעג ךיוא זיא סע
 עשימָאנָאקע-לענָאיסעּפָארּפ יד ןרָאװעג טקנעשעג זיא טייקמאזקרעמפיוא
 .רעטעברא יד ןופ ןסערעטניא

 ןעװעג ןענעז טנגוירעטעברַא רעד ןופ דנַאברַאפ םעד ץוחַא

 -רַאפ שיאעדיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,סעיצאזינַאגרָא ייווצ ךָאנ קיטעט
 ,טנגוי עקידנרידוטש ןעמונעגמורא ןבָאה עדייב .ס .ּפ .שז טימ ןדנוב

 (גנוקינייארוַאפ) ?עינעשטָאנדעיז ,, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה ענייא

 ,ןלושלטימ ןופ טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא --
 יד ןיא ןיא ןוא 1905 ןופ טריטסיזקע טָאה ?עינעשטָאנדעיז, יד

 -ַאנָאיצַאנ יירד ןופ עטשימעג א ןעוועג ץנעטסיזקע ןופ ןרָאי עטשרע
 ןפיוא טיונעג ןעוועג זיא יז ,.רעניארקוא ןוא ןקַאילָאּפ ,ןדיי -- ןטעטיל

 רעד .ןטעטילַאנָאיצַאנ ירד עלא ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג ןופ דוסי
 יד .רעשידיי א ןעוועג דימת רעבָא זיא רעדילגטימ בור רעסיורג

 יד ןיא ןרָאװעג טכַאװשעגּפא קראטש רעטעּפש זיא עיצאזינַאגרָא

 ַא ףיוא .עשידיי-ךעלסילשסיוא ןַא ןרָאװעג יז זיא 1911 --- 1910 ןרָאי

 -דנַאסקעלא יצַאנגיא ןופ טַארעּפער ַא ךָאנ זיא עקָארק ןיא ץנערעפנָאק
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 ןיא ?עינעשטָאנדעיז , יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב שטיװָאר
 זיולב ןענַאטשַאב יוו-ייס יז זיא שיטקַאפ לייוו ,רעשידיי-לעיציפָא ןַא
 ןבָאה ?עינעשטָאנדעיז, רעד ןופ רעדילגטימ יד .,רעליש עשידיי ןופ

 ,גנודליב-טסבלעז רעשיטסילַאיצַאס טימ רקיעב ןעמונרַאפ ךיז
 (דנַאברַאפ) "קעזנָאיװז , רעד ןעוועג זיא גנוטיידַאב רערעסערג ןופ

 יד ןופ ןטנעדוטס עשיטסילַאיצָאס עשידיי ןופ עיצאזינַאגרָא ןַא ---
 ?קעזנָאיװז, ןופ גנולײטּפָא עטשרע יד ךיירטסע ןיא ןטעטיזרעווינוא

 -ײטּפָא ןענעז רעטעּפש .עקארק ןיא 1910 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 ,גרעבמעל ןיא ךיוא ןרָאװעג טעדנירגעג עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעגנול

 1914 --- 1911 ןרָאי יד ןיא .ץיווָאנרעשט ןוא ןיוו ,דָארב ,לשימעשּפ
 רעד ןיא גנוטייצ-שדוח ענעגייא ןַא ןבעגעגסיורא עיצַאזינַאגרַא יד טָאה

 רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ,?וקזנָאיווז סָאלג , .ג .א ךארּפש רעשיליופ
 -סילאיצָאס ,ןגָארפ-גָאט עשיטילָאּפ ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענעז גנוטייצ
 -עטיל רעשידיי ןופ ןוא ןבעל ןשידיי ןֹופ םינינע ,ןעמעלכָארּפ עשיט
 ,עקיטרַאנדישרַאפ א ןעוועג זיא ?קעזנָאיװז , ןופ טייקיטעט יד .רוטַאד
 -טסבלעז עשיטסילַאיצָאס ַא ןרָאװעג טריפעג זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא
 ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןטערטעגסיורא ןענעז רעייטשרָאפ עריא ןוא גנודליב

 טגנערבעג ןעמעלבָארּפ ייר ַא עגונב ןבָאה ייז ואוו ,ןלושכיוה יד ןיא
 רעשיטסילַאיצַאט רעשידיי רעד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד קורדסיוא םוצ
 -ַאב קרַאטש ןעוועג ןענעז "קעזנאיווז, ןופ רעדילגטימ יד .,גנוגעװַאב

 .ףעטעברא עשידיי יד סָאװ ,טייקיטעטיננודליב רעד ןיא טקיליײט

 .ס .ּפ ,שז ןופ ןענעז ייז ןופ לייט א .טריפעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא
 ,טעטשיץניװָארּפ ןיא ןטנערעפער ןוא רענדער סלא ןרָאװעג טקישעג

 סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא ןעוועג ןטנעדוטס ךס ַא ןענעז וויטקַא סרעדנוזַאב
 ןענעז ?קעזנָאיװז, ןופ ןעייר יד ןופ .רעטעברַא עכעלטנגוי יד ןופ

 ,עיצילַאג ןיא "דנוב; ןופ רעריפ ןוא רעוט עטנכייצעגסיוא ןעמוקעגסױרַא



 "דנוב , ןטימ גנודניברַאֿפ .וו

 המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ ךוױרבסיוא ןכָאנ רָאי א ךרעבו

 עסיורג ןעמונרַאפ ןעײמרַא עשירַאגנוא-ךיירטסע ןוא עשטייד יד ןבָאה
 -ירעט ענעי -- עירעּפמיא רעשירַאצ רעד ןופ לייט-ברעמ ןופ םיחטש
 דנַאלשטייד ןופ הלּפמ רעד ךָאנ רעטעּפש זיא סע עכלעוו ןופ ,סעירָאט

 עקיגנעהּפָאמוא סָאד ןרָאװעג טעדליבעגסיױוא ןרַאגנוא:ךיירטסע ןוא
 ןפַאשעג ךיז טָאה עגַאל עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע עיינ ַא ,ןליוּפ
 ךרוד ןרָאװעג טגיוועגסיוא ןוא טריניאור דנַאל סָאד ןיא שימָאנָאקע
 יד ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה לדנַאה ןוא עירטסודניא ,ןטנַאּפוקָא יד

 ראפרעד .רעגנוה ןוא טיונ עקידארומ ןטילעג טָאה גנורעקלעפַאב
 לָאמאטימ גנובעלפיוא עשיטילָאּפ עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעבָא
 ,םזירַאצ ןופ ןטָאברַאפ עשירַאברַאב יד ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ןענעז

 רעד ןופ ןעגנוצענערגַאב ייר א טריטסיזקע רעטייוו ןבָאה סע םגה ןוא
 רַאפ דלעפ טיירב ַא ןבילבעג ךָאנ ךָאד זיא ,טכַאמ רעשיטנַאּפוקָא
 סָאד טָאה גנורעקלעפַאב יד .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ
 ,טצונעגסיוא עקַאט

 -לעזעג ןופ ךאלפרעביוא ןפיוא ןענעז סַאג רעשידיי רעד ףיוא
 טָאטש רעדעי ןיא .תוחוכ עגניי ןוא עשירפ סױרַא ןבעל ןכעלטפאש
 ,סעיצאזינַאגרָא ענעדישרַאפ ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז לטעטש ןוא

 -רא יד .טייקיטעט עטיירב ַא טלקיװעגרעדנַאנַאפ ןבָאה ןעיײטרַאּפ יד
 "רעטנוא ןיא ןבָארגַאב ןעוועג רעירפ ןענעז סָאװ ,ןעײטרַאּפ-רעטעב

 ןיא טלדנַאורַאפ ךיז ןוא טפול רעיירפ רעד ףיוא סױרַא ןענעז ,דרע
 ,ןעגנוגעוװַאב-ןסַאמ

 ןצונסיוא ןעמונעג ךיוא טָאה "טפנוקוצ , עיצאזינַאגרָא-טנגוי יד
 ןוייל טפראדעג רעבָא יז טָאה רעירפ .ןטייקכעלגעמ ענעפַאשעג-יינ יד

 ףימ יו .םינּפ שיגָאלָאעדיא ריא ןעמיטשַאב :עגַארּפ עברַאה ַא
 שיגָאלָאעדיא "טפנוקוצ , יד המחלמ-טלעוו רעד רַאפ טָאה ,ןיוש ןסייוו

 ,ל .ּפ ,ק .ד ,ס רעד ןופ טרעטייוורעד רעמ ץלַא ךיז לענָאיצַאזינַאגרָא ןוא
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 גנודניברַאפ עלעמרָאפ ןייק ."דנוב , םוצ טרעטנענרעד רדסכ ךיז ןוא
 ןלעטשוצנייא ןוואורּפ רָאּפ יד .ןעוועג טשינ רעבָא זיא "דנוב , ןטימ
 יד ןיא טציא .טַאהעג טשינ החלצה ןייק ןבָאה גנודניברַאפ ַאזַא
 ,טײקפרַאש רעצנַאג רעד טימ ןרָאװעג טלעטשעג לָאמַארעדיװ עגַארפ

 ןיא ,1918--1915 ןרָאי יד ןיא ,עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד תעב

 -טימ ץוחַא .עיצאזינַאגרָא רעד ןופ סקואוו רעקישַאר ַא ןעמוקעגרָאפ
 "םיואמוא טמָארטשעג ריא ןיא ןבָאה ןרָאי עקידרעירפ ןופ רעדילג

 ןענעז ,יירפ רעד ףיױוא רעוט יד וצ .עכעלטנגוי ןסַאמ עיינ ךעלרעה
 "רוא רעייז ןסעזעגּפָא לייוורעד ןענעז עכלעוו ,רעוט ייר ַא ןעמוקעגוצ
 "וצ ךיוא ןענעז עיצאזינַאגרָא רעד וצ .סעמרוט עשירַאצ יד ןיא לייט
 .ןזיירק עשידנוב ןכָארּפשעגסיױא רָאּפ א ןענַאטשעג

 יב ןבָאה עיצַאּפֹוקֶא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא

 ,סעפורג-טנגוי טריטסיזקע "דנוב; ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאו רעד
 עכעלטנגוי עקיניזטסואווַאב ךעלטפַאשלעזעג ןופ ןענַאטשַאב ןענעז יז

 "טנַאה יד ןיא טנרעלעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברא
 ןלוש-לדנַאה טנוװָא ןוא-גָאטנוז יד ןיא ךיוא יו ,ןלוש-רעקרעוו
 -עג עטיירב טריפעג סעפורג יד טָא ןבָאה ןלוש יד ןופ ןדָאב ןפיוא

 -ץרעמ ןיא ןשטייד יד ןבָאה ,לשמל ,יוזא .סעיצקַא עכעלטפאשלעז
 -עהעגנָא רעלַאנָאיצַאנ ןגעו עטעקנא ןַא טריפעגכרודַא 1916 לירּפָא

 עכעלטנגוי יד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא .,ךַארּפש-רעטומ ןוא טייקיר
 רעשידייג א ןרָאװעג טעדנירגעג ןלושיסלדנַאה יד ייב זיא ןטסידנוב

 ןריפוצכרודַא טנדרָארַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ."ןייארַאפ-טנגוי-לוש
 -גנורעלקפיוא עטיירב ַא טרימַאלקָארּפ ןייארַאפ רעד טָאה ,עטעקנַא יד
 -ץגרָאפ ןיא'ס ןוא ןטאגעלעד טלייװעג ןכָאה ןסָאלק עלַא .,עיצקַא

 סָאװ ,ןסַאלק 232 פלא ןופ רעיטשרָאפ טימ ץנערעפנָאק ַא ןעמוק
 קימיטשנייא ןבָאה ןטַאגעלעד יד .רעליש עשידיי 1500 ןטערטרַאפ ןבָאה
 -סקלָאפ ןוא עלַאנָאיצַאנ עקיצנייא יד זַא ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא

 ןוא שידיי ןיא ןליױּפ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ךַארּפש
 ךיוא זיא'ס .,ךַארּפש-רעטומ ןייז סלא ןבעגוצנָא יז ביוחמ זיא רעדעי
 ךיז ןעמ לָאז קירבור-ןטעטילַאנָאיצַאנ רעד ןיא זא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב
 גנורעדָאפ יד ןרָאװעג טקורעגסיורא זיא רעטייו ,ןדיי סלַא ןבעגנָא
 ןיא ךיז טָאה 1916 ןיא .רעדניק עשידיי רַאפ ןלוש עשידיי ןופ
 ,עפורג-טנגוי עשידנוב ַא סעדליבעגסיוא ןייארַאפ םעד

 "טיוקע ןבָאה הלהק רעשידיי רעד ןופ לושירעקרעװטנַאה רעד ייב
 עפורג א ןעװעג ךיוא זיא'ס .סעפורג-רעליש עשידנוב ייווצ טריט
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 ןבָאה סעּפורג יד .ןלושלטימ ןופ רעליש ןוא ןטנעדוטס עשידנוב
 טעטימָאק רעװעשרַאװ םייב טעברַא-טנגוי רַאפ וויטוקעזקע ןַא ןפַאשעג
 טייקיטעט ריא טלקיװעגרעדנַאנַאפ טָאה "טפנוקוצ, יד ןעוו ."דנוב,, ןופ
 סעּפורג-טנגוי עשידנוב יד ןענעז ,ןעגנוגנידַאב ענעפַאשעג-יינ יד ןיא
 ,טקיגייארַאפ ריא טימ ךיז ןוא ריא וצ ןענַאטשעגוצ

 עשיטָאטש א ןעמוקעגרָאפ עשראוו ןיא זיא 1916 טסוגיױא שדוח ןיא
 יצ :ץעגַארע עטלַא יד טרידיצעד קיטליגדנע טָאה סָאװ ,ץנערעפנָאק

 לָאז יז רעדא ,קיגנעהּפָאמוא ירמגל ןביילב עיצאזינַאגרָא-טנגוי יד לָאז

 עיצאזינַאגרָא-טנגוי רעװעשרַאו יד ,ײטרַאּפ רעד טימ ןדנוברַאפ ןייז
 עכלעו ,טאגעלעד 27 .רעדילגטימ 200 ךרעב טלייצעג ןַאד טָאה
 ייר א ןזייל טפרַאדעג ןבָאה ,טפאשרעדילגטימ יד ןטערטרַאפ ןבָאה
 ןוא ןליצ יד .1 :ןעװעג ןענעז עטסקיטכיוו יד ;עכלעוו ןופ ,ןגַארפ

 "טנגוי רעד ןופ גנודניברַאפ יד ,2 ;עיצאזינַאגרָא רעד ןופ ןבאגפיוא
 ,ײטרַאּפ רעד טימ עיצאזינַאגרָא

 -יטשַאב וצ טלדנַאהעג ךיז טָאה ,עגַארפ רעטשרע רעד ךייש סָאװ
 םעד אלימבה ןוא טייקיטעט רעד ןופ טלאהניא ןוא ןעמרָאפ יד ןעמ
 "יטש ענלצנייא ןעוועג ןענעז סע .עיצאזינַאגרָא רעד ןופ רעטקַארַאכ

 לָאז עיצאקינַאגרַא יד זַא ,רַאפרעד טגָאזעגסיױרא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמ
 ,עדנַאנַאּפָארּפ ןוא גנודליב רעשיטסילַאיצָאס טימ זיולב ןעמענרַאפ ךיז
 טָאה יז .םעד ןגעק טגָאזעגסיורא רעבָא ךיז טָאה טייהרעמ עסיורג יד

 יד זא ,קָאטשנרעב טרעבלא רבה טנערעפער ןטימ ןעוועג םיכסמ
 רַאפ ףמַאק ןכעלגעטיגָאט ןיא ןקילײטַאב ךיוא ךיז זומ עיצאזינַאגרָא
 ,ןבאגפיוא ןוא ןליצ עכעלטפאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ ענעדישרַאפ

 ןַאטַאנ טנערעפער רעד ,ענַארפ עטייווצ יד ןעוועג זיא רעברַאה
 ןָא 1911 ןופ "טפנוקוצ, יד זיא שיטקַאפ זַא ,ןויװעגנָא טָאה ןַארּפַאש
 זיא ריפסיוא ןייז .עשידנוב ַא .ה ,ד ,עיצאזינַאגרָא עשידיי א ןעוועג
 טימ ןריפנָא ןילא רעטייו ךיוא ףוַאד "טפנוקוצ , יד וזא ,ןעוועג

 ןעניפעג ךיז יז ףרַאד שיטילָאּפ רעבָא ,טנגוי רעד ןשיווצ טעברא ריא
 ןופ ןענַאטשַאב זיא עיציזָאּפָא יד ,"דנוב , ןֹופ גנוריפנָא רעד רעטנוא
 עיציזָאּפָא רעד ןופ ןטסידנוב ."דנוב , ןופ רענגעק ןופ ןוא ןטסידנוב

 רעבָא ,"דנוב, ןטימ שיאעדיא ןייז ןעק טנגוי יד זַא ,טהנעטעג ןבָאה
 ןופ רענגעק יד .קיגנעהּפָאמוא ןייז וצ רעכיילג זיא לענָאיצַאזינַאגרָא
 "ראפמוא רעלופ רַאפ ,ןעײטרַאּפ ןגעק ללכב טדערעג ןבָאה "דנוב ,
 גנֹוריפנָא רעד וצ טפַאשרענגעק ןייז טָאה ייז ןופ רענייא .טייקשיאייט
 עשידיי יד !םעט ןלעיּפיצנירּפ א טימ טעדנירגַאב ךיוא "דנוב , ןופ
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 ,טגָאעג רע טָאה -- טשינ םיא טריסערעטניא ענַארפ עלַאנָאיצַאנ

 ןעמענראפ טשינ ךיז ףראד טנגוי יד זא ,טנָאטַאב טָאה עיציזַאּפָא יד

 יטסבלעז רעד עיגרענע ריא ןעמדיוװ רָאנ ,ףמַאק ןשיטילַאּפ טימ

 ,גנודליב

 טָאה "ףגוב) רעד סװו ,רעייטשרָאפ עדייב זא ,זיא עוואקישט

 "סיורא ךיז ןבָאה ,ץנערעפנָאק רעד וצ טקישעגוצ גנודַאלנייא ןא ףיוא

 רעטנוא ןרעוו טלעטשעג לָאז "טפנוקוצ , יז וא ,םעד ןגעק טגָאזעג

 רָאטקיװ ,רעײטשרָאפ עשידנוב עדייב ."דנוב, ןופ גנוריּפנָא רעד

 טרילומראפ טקנוּפדנאטש רעייז ןכָאה ,?רעקלַאװ, ןימינב ןוא ןַאמלוש

 ןייק ןיא ןעניפעג טשינ ךיז ףרַאד עיצאזינַאגרָא-טנגוי יד  יוזא ךרעב

 גונעג טעווס ;ײטרַאּפ רעד טימ גנודניברַאפ רעלענָאיצַאזינַאגרַא םוש

 עגיימעגלא ןא ןוא טסייג רעשידנוב ַא ןריטסיזקע טעװ סע בוא ,ןייז

 .עיצאזינַאגרָא-טגגוי רעד ןיא גנוטכיו עשידנוב

 "דנוב , ןופ רעייטשרָאֿפ ייוצ יד ןופ טירטסיורא רעד וליפא

 טשינ ןבָאה ייטראּפ רעייז טימ "טפנוקוצ , יד ןדניברַאפ רעגנע ןגעק

 ןעוועג זיא טייהרעמ רעקידנגעוורעביא רעד ןופ גנוניימ יד ,טקריוועג

 זיא ,ענעטלַאהעגּפָא 5 ייב ,5 ןגעק ןעמיטש 27 טימ .,עטרידיצעד א

 : טקנוּפ ןקידנגלָאפ טוטַאטס ןיא ןלעטשוצניירא ןדָאװעג ןסָאלשַאב

 "דגוב , ןופ גנֹוריפנָא רעד רעטנוא ךיז טניפעג עיצאזינַאגרָא יד;

 ,?םָאגָאטױא טייקיטעט ריא ןופ ןעמַאר יד ןיא זיא ןוא

 "גנאל א ןרָאװעג טקידנערַאפ זיולב טשינ זיא סולשַאב םעד טימ

 -ָאיױיפ יד ןרָאװעג טמיטשַאב ךיוא זיא'ס רָאנ ,טיירטש רעקידנרעיוד

 עיצאזינַאגרָא-טנגוי סלא רעטקַארַאכ ריא ,"טפנוקוצ , רעד ןופ עימָאנ

 ,ןבעל ןשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ-טנורג ייר א וצ גנואיצַאב ריא ןוא
 זיא ,עשרַאװ ,1916 רעבמעטּפעס 1 ןופ "ןגארפ-סנבעל, יד ןיא

 :ץנערעפנָאק רעטנָאמרעד-רעירפ רעד ןגעוו טכירַאב ַאזַא טקורדעגּפָא

 ןויירק ייר עצנאג א ךָאנ ךיז ןדנירג סע ןוא ןיוש ןריטסיזקע סע,

 רַאפ ןבָאה סָאװ ,טנגי רעקידנרידוטש ןוא רעליש ,רעטעברַא ןופ

 "טסואווַאב עשיטסילאיצַאס ,גנולקיװטנַא עיירפ ; ןליצ-טּפיוה ערעייז

 ןכעלטפאשלעזעג ןופ ןעגנוניישרעד יד ףיוא ןרינגַאער ןוא טייקיניז
 יד .טנגוי-לוש ןוא "רעטעברא רעד ןָא טקעריד ןעייג סָאװ ,ןבעל

 רעייז ןופ טייקיטיוג יד טזיײװַאב ןויירק עכלעזַא ןדנירג ֹוצ טייקטּכיײל

 -טנגוי עשידנוב יד ןופ ָאד טניימ ןעמ) וויטוקעזקע רעד .ץנעטסיזקע
 ןטַארעפער ,ןעגנוזעלרָאפ ייר ַא ןזיירק יד ןיא טנדרָאעגנייא טָאה (סעפורג

 -לַאיצָאס רעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפעג טָאה רע .װ .א .א
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 רעמאזניימעג א ןגעוו ?טפנוקוצ , עיצאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטארקָאמעד
 ןעוועג זיא ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןופ טַאטלוזער רעד ןוא טייקיטעט
 ?"סעיצאזינַאגרָא עדייב ןופ ץנערעפנָאק עטקיניײארַאפ יד

 ןלעטש ךיז לָאז עיצאזינַאגרָא יד זא ,טלָאװעג ןבָאה ח"ח עקינייא;
 ןסערעטניא עשימָאנָאקע יד ןקידיײטרַאפ וצ עבאגפיוא-טּפיוה א רַאפ
 ןופ ןגַארפ עלַא ףיוא ןריגַאער ךיוא ןוא רעטעברא עכעלטנגוי יד ןופ

 -גנורעלקפיוא שטיירב ַא ןרעוו טריפעג ףרַאד'ס ,ןבעל ןכעלטפאשלעזעג
 ןפאשעג לָאז ןעייר עריא ןופ ידכ ,טנגוי-רעטעברא רעד ןשיווצ טעברַא
 ."ץנעגילעטניא-רעטעברַא ןַא ןרעוו

 -ינַאגרָא יד זַא ,קנַאדעג םעד טקידיײטרַאפ טָאה גנוניימ עטייווצ ַא,
 -עלקפיוא ןוא עשיטסידנַאגַאּפָארּפ ןייר ַא זיולב ןריפ ףרַאד עיצַאז
 ןעמענרַאפ טשינ ךיז רעבָא ,טסייג ןשיטסילַאיצָאס ןיא טעבראיגנור
 ןעמענ טשינ ןעק טנגוי יד לייוו ,ןגַארפ עכעלטפַאשלעזעג-לעוטקא טימ
 ."ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא ליײטנָא ןוויטקַא ןַא

 סימָארּפמָאק ַא ןפַאש וצ טימַאב ךיז טָאה גנומערטש עטירד ַא,
 ?ףעטשרע עדייב ןשיווצ

 "טניירפ יד טלעטשעגנייא ךיז ןבָאה ץנערעפנָאק רעקיזָאד רעד ךָאנ
 ויא ץלא ."טפנוקוצ רעד ןוא "דנוב , ןשיװצ ןעגנואיצַאב !עטסכעל
 "דנֹוב , רעד ,טעברַאנעמַאװצ רעשירבח ןופ טסייג ןיא ןרָאװעג ןָאטעג
 וא גנוריפ רעכעלרעניא רעד ןיא ןשימ טשינ ךיז ללכב טגעלפ

 -טנגוי עשיטארקָאמעדילַאיצָאס יד ,עיצאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ טעברא

 טעטירַאלוּפָאּפ רעד ןיא ןסקאוועג רדסכ זיא "טפנוקוצ ,, עיצאזינַאגרָא
 זיא טייהרעמ עסיורג יד .רעדילגטימ עריא ןופ לָאצ רעד ןיא ןוא
 טָאה עיצאזינַאגרָא יד רעבָא ,רעטעברא עכעלטנגוי ןופ ןענַאטשַאב
 ריא ןוא ,לושלטימ ייר ַא ןיא העפשה עקרַאטש ַא טַאהעג ךיוא
 ,ןלוש-רעקרעוװוטנאה ייוצ יד ןיא קידנרינימָאד ןעוועג זיא גנוקריוו
 טייצ וצ טייצ ןופ .הלהק רעשידיי רעד ייב טריטסיזקע ןבָאה סָאװ
 .טנאה יד ןרושָארב ןוא ןפורפיוא עלאגעלמוא ןעניישרעד ןגעלפ

 -ַארגָאטקעה א ןופ ןרעמונ ייר א ןבעגעגסיורא ןבָאה רעליש-רעקרעוו
 ןוא שיליוּפ --- ןכַארּפש ייווצ ןיא .?אינשזוק , -- גנוטייצ רעטריפ
 ,(שידיי

 רעשטייד דעד תעב זיא טיבעג ןשימָאנָאקע ןפיוא טעברא ןייק
 ןַא טעמכ טשרעהעג טָאה סע לייוו ,ןרָאװעג טױיפעג טשינ עיצַאּפוקָא
 "נָאק ןעועג רעבירעד זיא טעברַא יד .,טײקיזָאלסטעברַא ענײמעגלַא
 ןוא ןויירק יד ןיא גנודליבטסבלעז רעשיטסילאיצָאס ףיוא טרירטנעצ
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 "טפנוקוצ, יד ,סעיצקַא עכעלטפאשלעזעג"שיטילָאּפ עכעלטנפע ףיוא
 ריא קנאד א ןוא ןעגנוטערטסיורא:ןסַאג ייר א ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה
 ןיא ןקיירטש-טסעטָארּפ עוויטַארטסנַאמעד ןעמוקעגרָאפ ןענעז גנוקריוו

 ןיא ,עיצַארטסנָאמעד-רעטעברַא ןַא רעניא תעב ,ןלושלטימ יײר ַא
 רעפרַאש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,1918 רָאי ןיא ,סַאג ָאנשעל ףיוא עשרַאוװ
 עשטייד יד .רענוגַארד ןוא ײצילָאּפ רעשטייד רעד טימ סױטשנעמַאזוצ
 -:ָאמעד יד ןיא ןטינשעגניירא ךיז דרעפ ערעייז טימ ןבָאה רענלעז
 רעבא ןבָאה ןטנארטסנַאמעד יד .,ןביירטעצ טוװאודּפעג ייז ןוא ,ןטנארטס

 "רַאפ ןיא ,ןסָאש ייר א ןלַאפעג ןענעז סע .,ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ
 ,רענעפ עקינייא טּפַאכרַאפ ןטנַאיצילַאּפ עשטייד ןבָאה לגנארעג םענעסיב

 ,"טפנוקוצ , ןופ ןָאפ יד ךיוא ייז ןשיווצ

 טריטסערא ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ
 -עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד זיא לָאמניא רעבָא ,םירבח עקיצנייא ןרעוו
 ּפַאלק ןרעוװש א עיצאזינַאגרָא רעד ןעגנַאלרעד וצ ןעגנולעג טכַאמ
 ,טײקשילַאיטסעב רעד ןופ טייוו-למיה ,קידנעטשנָא ,טקערָאק לעמרָאפ
 ,חמחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב ןזיוועגסיורא ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ

 ןייז טנעקעג המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב ןשטייד יד ןבָאה

 ןוא עכעלטפַאשלעזעג טעדלודעג ןבָאה ייז םגה ,לַאטורב ןוא גנערטש
 ןעגנוטערטסיורא טקירדרעטנוא רעבָא ייז ןבָאה ,טייקיטעט עשיטילָאּפ
 -מוא ןא טריפעג שיטקַאפ טָאה "טפנוקוצ , יד ,הלשממ רעייז ןגעק
 -נָאק ןוא ןטלַאהַאב קרַאטש יוזא טשינ שטָאכ ,ץנעטסיזקע עלַאגעל
 ,ןטייצ עשירַאצ יד ןיא יו ,וויטַאריּפס

 ץנערעפנַאק עשיטָאטש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1918 רַאונַאי ןט26 םעד
 .םייהעג ןוא יײצילַאּפ עשטייד .עיצאזינַאגרָא רעוועשרַאוו רעד ןופ
 -עמראק ףיוא םייח-רעדניק יד) לָאז םעד טלגנירעגמורא ןבָאה ןטנעגַא
 ןופ רעדילגטימ יד -- רעמענליײטנָא עלַא טריטסערא ןוא (29 עקציל

 ןייא טימ ,ןזיירק יד ןופ ןטַאגעלעד יד ןוא ןטנערעפער יד ,טעטימָאק
 ןיירא זיא יײצילָאּפ יד ןעוו ,וויטקַא-עיצאזינַאגרָא ןצנַאג םעד -- טרָאװ
 טיול ןעמ טָאה ,ןעמוקעגרָאפ זיא ץנערעפנָאק יד ואוו ,לאקָאל-לוש ןיא
 םלוע רעד ןוא טכיל יד ןשָאלעגסיױא רעציזרָאפ ןופ גנונעדרָאראפ ַא
 ןעוו ,רעטעּפש .,ןציטָאנ ןוא ןטנעמוקָאד ,ןטכירַאב עלַא ןסירעצ טָאה
 ,לאקָאל ןיא ךיוא יו ,סעיזיוער עכעלנעזרעּפ טריפעגכרוד טָאה ןעמ
 לאירעטַאמ רעקיצנייא רעד .ןעניפעג טנעקעג טשינרָאג ןיוש ןעמ טָאה
 ךעלעציּפ טימ טקעדאב ןעוועג זיא סָאװ ,עגָאלדָאּפ עסייוו יד ןעוועג זיא
 .ןָאזרעּפ 50 קידנזעװנָא ןעוועג ןענעז ץנערעפנָאק רעד ףיוא .ריּפַאּפ
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 רָאג רָאּפ א .ןרעו וצ םלענ ןעגנולעג עכעלטע זיא למוט ןתעב
 סעטרבח ןוא םירבח 40 א ןוא טזָאלעגּפָא דלַאב ןעמ טָאה עקשטיגניי
 טָאה ,טייצ שדוח א ןציזּפָא ןכָאנ .עמרוט ןיא טריפעגקעווא ןעמ טָאה
 ןיא טקישעגקעוא ןוא ןַאמ 8 ןבילקעגסיוא עטריטסערא יד ןופ ןעמ
 עכלעוו ,יד ןשיוװצ ,טיײרפַאב ןעמ טָאה טשער יד ,גנוטסעפ רענילדָאמ
 -רָאפ יירד ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה ,ןילדָאמ ןייק טקישעג טָאה ןעמ
 -לֵאוו, ןימינב ,(*טַאקשומ וואלסישזדז ח"ח יד -- "דנוב; ןופ רעייטש
 רעוט-"טפנוקוצ , 5 טימ ןעמַאזוצ .,עגיצ דערפלַא רעינעשזניא ןוא "רעק
 ןענעז "ןטסיטפנוקוצ, 5 יד .םישדח 8 ךרעב ןסעועגּפָא יז ןענעז
 -נריב ,דנַאלָאה ןָאעל ,טלַאטשעגטוג שריה ,קָאטשנרעב טרעבלַא : ןעוועג
 ;ןיוועל ןוא ("קעריב;) םיוב

 ,טיצאזינַאגרַא יד טָאה ,טסערא ןסיורג םעד ףיוא טקוקעג טשינ
 -רעביא טשינ ,רעדילגטימ 500 טלייצעג טנעמָאמ םענעי וצ טָאה סָאװ
 -רַאפ יד ןופ טא ןפיוא .טייקיטעט ריא גָאט ןייא ןייק ףיוא ןסירעג
 זיא טעברא יד ןוא ערעדנא טקורעגטיורא ךיילג ךיז ןבָאה עטרַאּפש
 .ןעגנַאגעג רעטייוו

 דָאירעּפ ןיא ."דנוב, ןופ רעוט רעטלַא ןַא ויא טאקׂשומ וואלסישזדז (*

 ערעדנא ןוא רעסָארג ואלסינָארב ,ךילרע קירנעה טימ ןעמַאזוצ רע ןיא 1205 ןופ

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא .ץנעגילעטניא רעשידנוב רעד ןופ טעטימָאק ןיא ןעװעג

 ןופ ןוא טעטימָאק רעװעשראוו ןופ דילגטימ א ןעװעג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע

 -לוק ,רעטרילימיסא קרַאטש א ןיילַא .,ןליוּפ ןיא "דנוב, ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ

 ערעיוהעגמוא ןא ןזיװעגסיורא ךָאד רע טָאה ,שיליוּפ ךרוד ןוא ךרוד לערוט

 רעד ןיא קיטסייג קידנבעל  ,ןסַאמ עשידיי יד וצ ןוא "דנוב,, םוצ טייקנדנובעגוצ

 -ןסַאמ ןשידיי ןופ ןדָאב ןופ ןסירעגּפָא טשינ ךָאד ךיז רע טָאה ,רוטלוק רעשיליוּפ

 א ןליּפש טגעקעג ןטייקיאעפ ןוא גנודליב ןייז טול טלָאװ סָאװ ,שטנעמ א .ןבעל

 -רעטניה ןיא ןטלַאה טלָאװעג ךיז קידנעטש רעבָא רע טָאה ,לָאר עשיטילָאּפ עסיורג

 רעד ןופ טינעג ןפיוא קיטעט ןעװעג רע זיא ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא .,טנורג

 ראפ טסניד עקיטכיו עטצעל ןייז ,גנוגעװַאנ רעװיטארעּפָאָאק ןוא רעלענָאיסעּפָארּפ

 עקידארומ יד ןיא .המחלמ-טלעװ רעטייװצ רעד תעב ןעװעג זיא ןסַאמ עשידיי יד

 ןריפוצנָא עיסימ ערעװש יד ןעמונעגרעביא רע טָאה םונהיגיצַאנ ןופ ןעגנוגנידַאב

 עשידיי רעטרעדנוה ואו ,עשראװ ייב ןישעזדעימ ןיא עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד טימ

 ןענופעג טייצ רָאי יירד עּפאנק הלשממ רעשיצַאנ רעד תעב ןבָאה רעדניק-רעטעברַא

 טימ ןעמַאזוצ ייז טָאה ןוילת רעשירעלטיה רעד ןענאװ זיב ,םייה עמירַאװ עביל ַא

 קיטעט ןעװעג ךָאנ יא טאקשומ .הטיחש רעד וצ טריפעגקעװא רעיצרעד ערעייז

 ךילגטימ ַא) רעוט עטסקיטכיװ ענייז ןופ רענייא סלַא ,ידנוב , ןשידרערעטנוא ןיא

 "רַאפ 1945 בױהנָא ןענעז סיצַאנ יד ןענַאװ זיב ,(טעטימָאק-לארטנעצ ןעמייהעג ןופ
 ,ןלוּפ ןופ ןרָאװעג ןבירט
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 ךרוד ,לָאמ ןטשרע םוצ ןליוּפ ןיא זיא ,1918 ןיא ,רָאי םענעי ןיא
 "רעטניא רעד ןרָאװעג טרעייפעג ,"טפנוקוצ, רעד ןופ וויטַאיציניא רעד

 יַאלקָארּפ 1915 ןיא (ץייווש) ןרעב ןיא זיא סָאװ ,גָאט-טנגוי רעלַאנָאיצַאנ
 -ַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצַאס ייד ַא ןופ רעייטשרָאפ ךרוד ןרָאװעג טרימ
 רעבמעטּפעס 6 ןופ ?ןגארפ-סנבעל, -- ?דנוב , ןֹופ ןאגרָא ןיא ,סעיצאזינ
 .ב ןופ ןעלקיטרא ןענישרעד גנורעייפ רעד דובכל ןענעז -- 8
 רעד ןגעוו לאירעטַאמ ךיוא יװ ,ןאמלוש רָאטקיװ ןוא שטיוװעלַאכימ
 יד ןגעוו "טפנוקוצ , רעד ןופ סעיצולָאזער ייז ןשיווצ ,גנוגעווַאב-טנגוי

 ןיא םימעט-רומעצ ףילוצ .,עיצאזינַאגרָא-טנגי רעד ןופ ןבאגפיוא
 ."טפנוקוצ , רעד ןופ ןענעז סעיצולָאזער יד זא ,ןבעגעגנָא ןעוועג טשינ

 ןראפעג יד ףיוא ןזיֹוועגנָא שטיװעלַאכימ .ם טָאה לקיטרא ןייז ןיא
 רעד רעכעלרעגריב רעד דצמ טנגוי-רעטעברַא רעד טָארד סע סָאװ
 :ןבירשעג טָאה רע .,עיגָאלַאעדיא ןוא גנואיצ

 "נוא רעטנורא רעדניק-רעטעברא יד ןלַאפ ןָא זייוודניק ןופ ןיוש ,
 "דומלת ןוא םירדח יד .טלעװ רעטלַא רעד ןופ העּפשה רעד רעט

 עכעלרעגריב יילרעלא יד ןוא ,גנולענק יד ייז טימ ןָא ןבייה טהרות
 "עלק ערעזנוא ,ןקידנערַאפ וצ ךַאז יד ןבערטש ןעיײטרַאּפ ןוא תורבח

 ,תורבח-טנגוי ערעייז ןדליב טעקלומרַאי ןוא ךעלמיירטש ןיא ןלַאקיר

 טרעועשס ,ןסייה ייז ןטרָאד ךָאנ יֹװ ןוא "תונבת , ,"הרות-יריעצ, יד
 "ילגרָאפ עקיטסייג ןוא הענכה עשיטילָאּפ טקידערּפעג טנגוי רעד רַאפ
 .שיטסינויצ יד רעצרעה עגניי יד ףיוא ךיוא טרעיול'ס .טייקטרעוו

 -שיטסיניוװַאש ןופ םָארטש רעצנַאג ַא יז טרַאװרעד'ס ,עזַארפ עשיטנַאמָאר
 ןוא :טרָאּפס ןופ קעדוצ םעד רעטנוא .תושרד עשיטסילַאנָאיצַאנ
 ,טעברַא-רוטלוק רעטשרמולכ ןופ לטנַאמ םעד רעטנוא ,ןענײארַאפיליּפש
 ,ןסַאמ-רעטעברַא ןוא -סקלָאפ יד ןופ טנגוי יד ּפָא ןטסינויצ יד ןסייר

 רעקידעבעל רעד וצ האנש רענעסיברַאפ ןופ טסייג ןיא יז ןעיצרעד
 ןעמ ,ןשינעפרעדַאב-רוטלוק עקידנענערב ענייז ןוא קלאפ ןופ ךַארּפש
 עיור יד רעדנַאנַאפ טזָאלב ןעמ ,טנגוי רעד ןופ ןליפעג יד ףיוא טליּפש

 .רעדמוא ,עטמיטשעג-שיטסילַאעדיא יד טכַאמ ןעמ ןוא ןטקניטסניא
 עשיטסילַאירעטַאמ ןייר ערעייז ןופ גייצקרעוװ ַא ראפ טנגוי ענערַאפ
 ,?ןליצ-ןסָאלק



 טנגוי יד ךיז טריזינַאגרָא דנַאל יא ךיוא 2

 עיצאזינַאגרָא דעװעשרַאװ יד טָאה המחלמ-טלעוו רעד ןופ ףוס םוצ

 ןיוש "טפנוקוצ , עיצאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ
 -ןסַאמ ַא ןרָאװעג זיא "טפנוקוצ, יד .רעדילגטימ 1200 טלייצעג
 ןעשעג רענא זיא טייצ רעד ראפ .טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא גנוגעוװַאב
 יד .טרילָאזיא ןבילבעג טשינ זיא עשרַאװ :ךַאז עקיטכיוו ַא ךָאנ
 ןוא גנעל רעד רעביא ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג ךיז טָאה גנוגעווַאב-טנגוי
 ,דנַאל ןופ טיירב

 -לוק עשידיי טעדנירגעג ךיז ןבָאה לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא
 -עברא יד ןבָאה ןלַאפ בור ןיא .ןקעטָאילביב ןוא סעיצאזינַאגרָא-רוט

 "תופתושב ךיוא רעבָא ןעוועג ,סעיצוטיטסניא ענעגייא טעדנירגעג רעט
 "טּפיוה רעד .,(ךעלטעטש ערענעלק ןיא) טנגוי רעכעלרעגריב טימ עקיד
 יד עקַאט ןבָאה רעטרע ךס א ןיא .טנגוי ןופ ןענאטשַאב זיא טנעמעלע
 טָאה ץלא סָאד רעבא ,"ןייאראפ-טננוי; ןפורעג ךיז סעיצאזינַאגרָא

 -טנגוי רענעכַארּפשעגסיױא ןא ןופ רעטקַארַאכ ןייק ןגָארטעג טשינ
 יד ןופ גנובעלפיוא ןַא ןופ הלחתה ןא ןעוועג זיולב זיא'ס ,גנוגעווַאב
 ַא טליּפשעג טָאה גרַאװגניי עכלעוו ןיא ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עשידיי
 רעייז טגיילעג ןטנעמעלע עגניי יד ןבָאה לענש רָאג .לָאר עסיורג
 ןפורעגסיױרא ,ךיז טיײטשרַאפ ,טָאה סָאד .ןבעל ןשידיי ןפיוא םתוח
 ןעוועג ןעגעז ייז רעבָא ,שדוק-ילכ יד ייב טייקנדירפוצמוא עקרַאטש ַא
 טָאה םינבה ןופ רָאפנעמַאוװצ ַא ףיוא .ןלעטשוצנגעק ךיז זָאלטכַאמ
 ,הרות רעקילייה רעד ןופ טפיולטנא טנגוי יד סָאװ ,העירק ןסירעג ןעמ
 -קעווא זיא ןוא לגילפ ןעמוקאב טָאה טנגוי יד זא ,טגָאזעג טָאה בר ןייא
 ייב ןלעוּפ לָאז ןעמ זא ,טגיילעגרָאפ טָאה בר רעטייווצ א .,ןגיולפעג
 םינבר יד ןוא ןקעטָאילביב יד רעביא רוזנעצ ַא ןריפוצנייא טכַאמ רעד
 ןטלַאה געמ ןעמ רעכיב ערעסָאװ ןעמיטשַאב וצ ןבעגרעביא ןעמ לָאז
 ןענעיל וצ ןבעגסיורא ןוא

 גנוגעווַאב"רעטעברא רעטכעלעגפיוא רעד ןופ גנוקריוו דעד רעטנוא
 ץַאלּפ ןייק ןעוועג טשינ ךָאנ זיא סע עכלעוו ראפ ,עכעלטנגוי יד ןבָאה

 רענעגייא ןַא ןגעו ןרעלק ןעמונעג ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ןיא
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 רעד ןופ בױהנָא ןופ דלַאב ןענעז טעטש רָאֹּפ ַא ןיא ,עיצאזינַאגרָא
 .עכעלטנגוי רַאפ ןבולק ערעדנוזַאב ןענַאטשטנַא עיצַאּפוקֶא רעשטייד

 "יטעט עסיורג רָאג ַא טריפעג טָאה -- ענליוו ןיא --- ייז ןופ רענייא
 ,טייק

 (1916 יַאמ 19) 16 רעמונ "ןגַארפ-סנבעל , רעװעשרַאװ יד ןיא

 :ענליוו ןופ ץנעדנַאּפסערַאק א ןיא ןרָאװעג טגָאזעג זיא
 טָאה רעטעברַא עקיניזטסואוַאב יד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול,

 ןוא רעטעברַא-רעדניק רַאֿפ בולק-טנגוי ַא טעדנירגעג זנוא ייב ךיז
 ןליצ יד .רָאי 17 זיב 12 ןופ רעטלע ןיא רעטעברַא ןופ רעדניק
 עגניי יד ןעיצרעד :עדנגלָאפ ןענעז עיצאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד ןופ

 ןסקַאװסױא ןלָאז ייז ןקריווטימ ,טסייג ןראטינַאמוה ןיא רעטעברא

 רעמ יד .רעטעברא עקיניזטסואווַאב ןוא ןשטנעמ עטנעגילעטניא
 רעקינייו רעדא רעמ עקיטיונ יד ייז ןבעג ,ןלייטסיוא ייז ןופ עקיאעפ
 ,?גנולקיװטנַא ןוא גנוטיירַאברָאפ עשיטַאמעטסיס

 דנזעװנָא ןעוועג ןע:עז בולק םעד ןענעפע ןופ גנורעייפ רעד ףיוא
 ךרוד ןבירשרַאפ ןעװעג ןענעז עלַא .עכעלטנגוי ןוא רעדניהק 0
 ןיא טלײיטעגנייא ןעועג ןענעז ייז .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד
 -- עּפורג עטייווצ ; רָאי 15--.13 ןופ --- עּפורג עטשרע .סעּפורג ייווצ
 זיאס .טקירָאי17 ןוא 16 יד ,עקירעיי15 עטלקיװטנַא רעמ יד
 6 ןעמוק ןגעלפ ערענניי יד ואוו ,םייהרעדניק ַא ןרָאװעג טנפעעג
 רעד רעטנוא ,ךָאװ ןיא לָאמ 2 -- ערעטלע יד ןוא ךָאװ ןיא לָאמ
 וצ טגנערברַאפ יז ןבָאה רערעל ןוא םירבח ערעטלע ןופ גנוריפנָא
 הליּפש ,ןעגניז ןענעײל טנרעלעג ייז טָאה ןעמ .גָאט ַא העש 2
 ןבָאה ייז .ןכַאז עקיסַאּפ טנעיילעגרָאפ ייז רַאפ טָאה ןעמ .קיטסַאנמיג
 ןענעז רעטעּפש רָאי ַא טימ .טיורב-טנװָא טסיזמוא ןעמוקַאב ךיוא
 .עכעלטנגוי 200 ןעמוקעג בולק ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עניימעגלא יד וצ

 ןופ ןייאראפ, ַא ןענַאטשטנַא 1916 ןיא ךָאנ זיא ןישולַאק ןיא
 רעד ןשיוװצ טייקיטעט עטיירב ַא טריפעג טָאה סָאװ ,"דנוב םעניילק
 טכאמעג טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרעב ןענעז ןוואורּפ ייר ַא .טנגוי
 ,טַאהעג טינ החלצה ןייק ןבָאה ייז רעבא ,שזדָאל ןיא ןרָאװעג

 ,קינייוו ןעוועג דנַאל ןיא ןענעז סעיצאזינַאגרָא ןוא ןבולק עכלעזַא
 גנוגעוװַאב טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןָא ךיז טביוה לענש
 ,1918 ןיא --- חמחלמ-טלעוו רעד ןופ ףוס ןרַאפ טשרע ןסקַאװרעדנַאנַאפ
 -סילַאיצַאס עסיורג ַא טריטסיזקע טָאה עשרַאװ ןיא זא ,טקַאפ רעד
 יד רַאּפ ןגרָאברַאֿפ ןבילבעג טשינ ןיא .עיצאזינַאגרָא-טנגוי עשיט
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 -רַאו רעד ןופ רעדילגטימ ךס ַא .ץניוָארּפ רעד ןיא עכעלטנגוי
 -רעדנַאנַאפ ךיז טײקיזָאלסטעברַא רעד בילוצ ןענעז ?טפנוקוצ , רעוועש
 ערעייז טבעלעג ןבָאה סע ואוו ,ךעלטעטש ערענעלק יד ןיא ןרָאפעג
 זיײּפש ןגירק טימ רעווש ױזַא ןעוועג טשינ זיא סע ואוו ןוא תוחּפשמ
 יד ןופ גנַארד ןכעלריטַאנ ַא טימ טנגעגַאב ךיז ייז ןבָאה טרָאד
 -ַאיצָאס רעד טימ ןטפעהַאב ןוא ןריזינַאגרָא וצ ךיז אפוג עכעלטנגוי

 -ַאגרָא ענייז ןבעגעג טָאה "דנוב , רעד ךיוא .גנוגעווַאב רעשיטסיל
 -טרָאּפס ,ןבולק-טנגוי ןדנירג ןפלעה וצ עיצקורטסניא ןַא סעיצַאזינ
 ,ב טָאה 1918 ןופ "ןגַארפ-סנבעל, יד ןיא .ג ,ד .א ןענייארַאפ
 יד ףיוא ןעיונ ןטערטוצ ןופ עגַארפ יד טקורעגסיורא שטיוװעלַאכימ
 טעטימָאק רעװעשרַאװ רעד טָאה ףוסל .סעיצאזינַאגרָא-טנגוי רעטרע

 א טלייטעגסיוא "טפנוקוצ , עיצאזינַאגרָא-טנגוי ,מעד .צָאס רעד ןופ
 ןצנַאג ןיא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ןעיוב ןפלעה ףיוא טַארַאּפַא ןלעיצעּפס
 ,ןליוּפ עקיגנעזּפָאמוא סָאד ןענַאטשטנַא זיא'ס ןעוו ,טנעמָאמ ןיא ,דנַאל

 עשיטסילאיצָאט רעקילטנעצ ןופ ץענ ַא ןעוועג דנַאל ןיא ןיוש זיא
 ןוא "דנוב , ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,סעיצאזינַאגרָא-טנגוי
 ,"טפנוקוצ , רעד טימ

 עשידנוב ַא ןענַאטשטנַא ךיוא זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא

 רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ --- דנאלסור ןופ חטש ןפיוא גנוגעװַאב טנגוי
 טעטש ייר ַא ןיא ,1917 רַאורבעפ ןיא עיצולָאװער רעדנעלסור רעסיורג
 ןייז ,"דנוב-דנעגוי , ןעמָאנ ןרעטנוא סעיצַאינַאגרָא ןענַאטשטנַא ןענעז

 -רעביא רעשיטסיװעשלָאב רעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא סקואוו

 טרעטשעג ללפב טָאה סָאװ ,טכַאמ עשיטסיװעשלָאב יד .שינערעק
 ךיוא טָאה ,גנוגעוװַאב עשיטסילַאיצָאס יד טעטכינרַאפ ףוסל ןוא
 -ָאס רעשידיי רעד ןופ עיצאזינַאגרָא עיירפ ַא טכַאמעג ךעלגעממוא
 -עט א טריפעג ךָאנ טָאה "דנוב-דנעגוי, רעד .טנגוי רעשיטסילאיצ
 "דנובמָאק , ןטימ ןעמַאזוצ זיא םיא ןופ לייט א ,1918 ןיא טייקיט
 "מָאק , ןיא ןיירא זיא ןֹוא רעגַאל ןשיטסיװעשלָאב ןיא 1921 ןיא רעבירַא
 עשיטסילַאיצָאט יד יירט ןבילבעג ןיא סָאװ ,לייט רענעי .,"לָאמָאס
 ,ןרָאװעג טעטכינרַאפ םַאזיורג זיא ,"דנוב , ןופ ןּפיצנירּפ

 -ןטייצ ענעגיוא 2 ןבעגוצסיורא ןזיװַאב טָאה דנוב-דנעגוי רעד
 זיא רעטצעל רעד ."רעטעברַא רעגנוי , רעד ןוא "דנוב-דנעגוי ,, :ןעג
 דנוב-דנעגוי ןופ עיצאזינַאגרָא רעקסנימ רעד ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג
 ,1917 רעבָאטקָא ביוהנָא ןופ קסנימ ןיא ןענישרעד זיא ןוא
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 רעד ןופ ןרָאי יד ןיא טגָאװעג ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ לרוג רעד
 -ַאיצָאס ַא ןעיוב ןטערטוצוצ עיצקַאער רעשירַאצ רעזייב ,רערעטסניפ

 א .רעקיטרַאנדישרַאפ ַא ןעוועג זיא ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסיל
 טעברַאעגטימ וויטקַא טָאה ןוא ןלױּפ ןיא ןבילבעג זיא ייז ןופ לייט
 רעטשרע רעד ךָאנ עיצאזינַאגרָאדנַאל עסיורג יד ןעוברעדנַאנַאפ םייב
 עקינייא ,דנַאלסור ןיא ןבילבראפ זיא לייט רעטייווצ ַא .המחלמ-טלעוו

 יד ןגעװ .טלעװ רעד ןופ ןעמונעגוצ קיטייצירפ טיוט רעד טָאה
 טעװ ,עיצאוינַאגרָא רעד ןיא וויטקַא רעטייוו ןבילבעג ןענעז שכלעוו
 "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןטימ תוכייש ןיא ןדער וצ ןעמוקסיוא ךָאנ זנוא
 ,סעּפורג ייווצ עטצ; ? יד ןופ דײשּפָא ןעמענ ָאד ןלעוו רימ ,ןליוּפ ןיא

 ןלעװ רימ .ןעמעלַא ןגעוו ןדער ןענעק טשינ רימ ןלעװ רעדייל
 יד ןגעו -- ןענַאמרעד טשינ ןעמענ ערעייז וליפא ןוא --- ןגייווש
 עפורג ענעי זיא סָאד .גנונעקרענָא טנידרַאפ ןטסרעממא ןבָאה עכלעוו
 ןבילבעג יירט רעטייוו דנַאלסור ןיא ןענעז עכלעוו ,רעיוב-"טפנוקוצ,
 סעמרוט יד ןיא קעװַא ןענעז ןוא ןטיצנירּפ עשיטסילַאיצָאס ערעייז

 ןרעטנוא םיסונא יו ןבעל רעדָא ןעגנוגייצרעביא ערעייז רַאפ ןדייל
 -ײּפעג ןוא טגָאיעג ַא ןופ טרעדנוהרָאי לטרעפ א .רָארעט ןופ םישזער
 ןעמענ ערעיז .ןכָארבעג טשינ ןרעטקַארַאפ ערעייז טָאה ןבעל טקינ
 | .ןגייוושרַאפ רימ ןזומ

 עקינייא ןוא סעקיװעשלָאב יד ֹוצ רעבירא זיא עּפורג עטייווצ ַא
 ךיוה ןגיטשעג ןענעז ןוא סערעירַאק עסיורג טכַאמעג ןבָאה ייז ןופ
 ךעקיזָאד רעד ןופ .טַארַאּפַא-טכַאמ ןשיטעווָאס ןופ רעטייל ןפיוא
 ןטסדנעטיידַאב םעד -- םענייא זיולב ןענָאמרעד ָאד רימ ןלעװ עּפורג

 ןעמָאנ ןרעטנוא דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא טנַאקַאב ,קַאניּפש ףסוי --
 ,שטיווָאפעזוי

 ןלענַאיסעּפָארּפ םעד טעדנירגעג רע טָאה 1917 רָאי-עיצולָאװער ןיא
 רעטעּפש זיא רע ןכלעוו ןופ ,דנַאלסור ןיא רעטעברַא-רעדעל ןופ ןייארַאפ
 עטשרע יד ןיא .רעציזרָאפ ךָאנרעד ןוא רַאטערקעס ןרָאי עגנַאל ןעוועג
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 עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא טײקיגנעהּפָאמוא סנלױּפ ןופ ןכָאװ
 ןרעטנוא טָאה רע ."טפנוקוצ , ןוא ?דנוב , ןיא קיטעט ןעוועג זיא ןוא
 יד ןיא ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעלטנפערַאפ ווַאלסידַאלװ -- ןעמָאנ

 ןופ טַאר-לַארטנעצ ןיא קיטעט ןעוועג זיא ,"ןגָארפ-סנבעל, עשידנוב
 ןטלַאהעג טָאה ,רעטעברא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיטעפָארּפ יד
 1919 ראורבעפ טָאה "טפנוקוצ , יד ןעוו .טנגוי רעד ראפ ןעגנוזעלרָאפ
 -טנגוי עשיטסילַאיצָאס , --- גנוטייצ ענעגייא ןַא ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא
 וצ , לקיטרַא-עיצקַאדער ןטשרע םעד ןבירשעגנָא רע טָאה -- "עמיטש
 קירוצ רע זיא רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ א טימ לכה-ךס רעבָא ."רעזעל יד
 ןטערטעגניירא טרָאד רע זיא רָאי ןבלעז ןיא ןוא דנַאלסור ןיא קעװַא
 רעדיו רע ןיא 1920 רעמוז .,ײטרַאּפ רעשיטסיװעשלָאב רעד ןיא
 זיא רע .לָאר רערעדנַא ןַא ןיא רָאג ןיֹוש רעבָא ,ןלױּפ ןיא ןעוועג
 רעשיטסינומָאק רעשיליוּפ רעד טימ ןעמַאזוצ קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקעג
 יד סָאװ ,שארב ןיקסנישזרעשזד ןוא ןיקסוװעלכרַאמ טימ גנוריגער
 -ַאיב ןיא ןַאד טָאה קַאניּפש .טריטרָאּפמיא טָאה גנוריגער-טעווָאס
 טצעזעגּפָארא ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארט יד טוָאלעגרעדנַאנַאפ קָאטסיל
 ןעייר ערעייז ןופ ןבָאה אפוג רעטעברא יד סָאװ ,ןעגנוטלַאװרַאפ יד

 קַאניּפש זיא רעטעּפש ,ןרַאסימָאק טרינימָאנ ןוא ןבילקעגסיוא טַאהעג
 ןוא ,"קיצ , ןיא דילגטימ :רעוט רעשיטעווָאס רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג
 ןיא ,(ןענייארַאפ ,פָארּפ עלא ןופ גנוריפנָא עטסכעה) .ס .ּפ .ס .צ .וװ
 .א .א ןרעטניפָארּפ ןופ גנוריפנָא

 -לעקניפ ריאמ ןעוועג זיא ענעברָאטשרַאפ יד ןופ רעטשרע רעד

 עמירָא יב 1892 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .(אבוק) טיורק

 טנרעלעג ךיז טָאה רע .םותי ַא ןבילבעג רע זיא ירפ רָאג .ןרעטלע
 טָאה רע ואוו ,לוש-רעקרעװטנַאה רעוועשראוו רעד ןיא יײרעסָאלש

 רע טָאה 1910--1908 ןרָאי יד ןיא .קיירטש-רעליש א טריזינַאגרָא
 -גיירא טָאה רע .ךעלזיירק-טנגוי עשיטסילַאיצָאס ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג
 זיא רע ךיוא .ךעלזיירק-רעטעברא עטשרע יד ?טפנוקוצ , ןיא טריפעג
 ץרעמ 17 טםעד טסערַא-?טפנוקוצ , ןסיורג ןתעב ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ
 רעוועשרַאװ יד טָאה ,םישדח 22 עמרוט ןיא ןטלַאהּפָא ןכָאנ- ,2
 זיִא רע ןעוו .גנוטסעפ רָאי 2 וצ טּפשמרַאפ םיא עטַאלַאּפ ענבעדוס
 -רַאװ רעד ןיא קיטעט ןרָאװעג רע זיא יירפ רעד ףיוא ןעמוקעגסיורא
 ןיא ךיז ןרעגלַאװמורַא ןגנַאל ןופ .,"דנוב , ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוועש
 טָאה סָאװ ,טייהקנארק-ןעגנול א טימ ןעמוקעגסיורא רע זיא סעמרוט יד
 .1916 ראורבעפ 20 םעד ןברָאטשעג זיא רע .ןבעל ןייז ןעוועג רצקמ
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 ןיא גירק-רעגריב ןתעב ןעמוקעגמוא זיא --- ןידָאד -- רעטייווצ א

 ןכָאנ "טפנוקוצ רעד ןופ ץנערעפנָאק רעט5 רעד ףיֹוא .,עניארקוא

 "ימָאק ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןידָאד זיא 1912 ןופ טסערַא ןסיורג

 "ךנוב  ןיא ןוא "טפנוקוצ, רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע .טעט

 ןרָאא יד ןיא עיצַאּפקָא רעשטייד רעד תעב טייצ עסיוועג א ךיוא

 ףוסל זיא רע ואוו ,וועיק ןייק קעװַא רע זיא רעטעּפש ,5

 -עשלָאב ןשיווצ סױטשנעמַאזוצ ַא תעב .סעקיװעשלָאב יד וצ רעבירַא

 ןופ תונכש ןיא ,רענַאזיטרַאּפ עשיניארקוא ?ענירג, יד ןֹוא סעקיוו

 רעשירעטילימ א ןופ ראסימָאק רעשיטילָאּפ סלא ןלַאפעג רע זיא ,וועיק

 ,גנולײטּפָא

 טנגוי רעשיטסילַאיצַאט רעשידיי רעד ןשיווצ םשור ןקרַאטש א

 ,קָאטשנרעב טרעבלא ןופ טיוט רעד טכַאמעג טָאה

 .ןרעטלע עכעלגעמרַאפ ייב 1890 ןיא ןרָאװעג רע זיא ןריובעג

 -ַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא קיטעט ןעועג רע זיא ןָא 1905 ןופ

 א ןופ רעליש רעקירָאי-15 רעד ,רע זיא רָאי םענעי ןיא ,גנוגעוו

 סַאלק ןייז ןופ טַאגעלעד סלא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ,לוש רעשיטָאטש

 יד ןשיװצ ןעװעג יא ףע .קיירטשילוש ןסיורג ןקיטלָאמעד ןתעב

 ןיא ןרָאװעג טריטסערַא זיא ,"טפנוקוצ רעד ןופ רעדנירג עטשרע

 רע ןכלעװ ןיא ,סעצָארּפ ןזיב םישדח 22 ןסעזעג ןוא 1912 ץרעמ

 רע ןיא עמרוט ןיא .גנוטסעפ רָאי 3 וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא

 רעד ןופ רעטײרּפשרַאפ ןוא ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא ןעוועג

 ילַאװמורא ןכָאנ ,?טנַאטסערא רעשיטילָאּפ רעד , גנוטייצ רעמייהעג

 ,ַאגולאק ןוא עשזמָאל ,עשרַאװ ןופ סעמרוט יד ןיא םישדח 28 ךיז ןרעג

 1915 יַאמ ןיא רע וזיא ,רעמַאק-לצנייא ןַא ןיא םישדח 8 ייז ןשיווצ

 געט רָאּפ א עשרַאװ ןייק ןעמוקוצקירוצ ןזיװַאב ןוא ןרָאװעג טיײרפַאב

 | ,טָאטש יד ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד רעדייא

 "ַאב רעד ןיא ןפרָאװעגניירא רעדיוו ךיילג ךיז טָאה קָאטשנרעב

 1916 ןיא ןעוו ."טפנוקוצ , יד ןעיובפיוא קירוצ טפלעה רע .גנוגעוו

 "טפנוקוצ, יד יצ ןרעוו טמיטשַאב טפרַאדעג ץנעדעפנַאק רעד ףיוא טָאה

 ,םעד ראפ סיורא שיגרענע רע טערט ,דנוב, ןטימ ןדניברַאפ ךיז לָאז

 טאהעג ביל קרַאטש רעבָא רע טָאה ,הביבס רעטרילימיסַא ןַא ןופ ןיילא

 ןייז ףיוא .ייז ןשיוצ טוג טליפעג ךיז ןוא ןטַאמ-סקלָאפ עשידיי יד

 עטשרע יד ןשיוצ ןייז וצ לָאר עקידובכב יד ןלַאפעגסױא ךיוא זיא לרוג

 ןופ ןעוועג זיא רע ,ןליוּפ ןיא ןזעוו-לוש ןכעלטלעווישידיי ןופ רעיוב

 םייהרעדניק רעד ןופ רעיוב ןוא רעגייל-טנעמַאדנופ עטסשיגרענע יד
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 הלחתה ןַא ןעוװעג זיא סָאװ ,רעסָארג וואלסינָארב ןופ ןעמָאנ ןפיוא
 ןופ טייצ רעד ןיא .עשרַאװ ןיא ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןופ
 רעד ןופ דילגטימ א ןעוועג ךיוא רע זיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד
 ,"דנוב , ןופ (ןיטקעלָאק) טפאשרעּפרעק רעקידנריפנָא רעװעשרַאוװ

 רעשיטנעדוטס רעד ןשיווצ ןעוועג רע זיא רעלוּפָאּפ סרעדנוזַאב
 -ידעמ טרידוטש טָאה רע ואוו ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא .טנגוי
 רעשידנוב רעד ןופ ןעמָאנ ןיא םירבדמה שאר רעד ןייז רע טגעלפ ,ןיצ
 -עגמוא ךעלנעזרעּפ .ןעגניטימ-ןטנעדוטס עשימרוטש יד ףיוא טנגוי
 -נושַארטס םוש ןייק ראפ ןקערשּפָא טשינ ךיז רע טגעלפ ,קיטומ רעיוה
 טָאה רע .ןיירא םינּפ ןיא תמא םעד רענגעק יד ןרעדיילש ןוא סעק
 יװּפ רעד ןופ ייס ןעגנומיטש עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןגעק טפמעקעג
 -ןזיורב טימ שטנעמ ַא ,טפַאשנטנעדוטס רעשידיי רעד ןופ ייס ,רעשיל
 זיא ,םישעמ עשיטקַארּפ וצ קידנעטש ךיז טסייר סָאװ ,עיגרענע רעד
 ןוא טייקיטומטוג רענעטלעז ַא טימ ןעקנָאשַאב ןעוועג קיטייצכיילג רע
 זיא ריא .טַאהעג ביל קרַאטש רַאפרעד םיא טָאה טנגוי יד .רָאמוה
 ,טרעבלא ןקיציװ ,ןכעליירפ קידנעטש ןופ טפאשרבח רעד ןיא טוג ןעוועג

 -- ןרָאװעג טריטסערַא רעדיוװ רע זיא 1918 רַאונַאי ןט26 םעד
 ,עשרַאװ ןיא "טפנוקוצ , רעד ןופ ץנערעפנָאק רעשיטָאטש רעד ףיוא
 לָאז ןעמ זא ,טכַאמ רעשטייד רעד ייב טימַאב ךיז ןבָאה םיבורק ענייז
 ייברעד רענא ,ןעועג םיכסמ ףוסל ןבָאה ןשטייד יד .,ןעיײרפַאב םיא
 טשינ רעמ ךיז טעװ רע זא ,גָאװצ א ןבעג לָאז רע :יאנת א טלעטשעג
 ןעמוקעג ןענעז םיבורק יד ןעוו .םינינע עשיטילָאּפ טימ ןעמענרַאפ
 ,ופרָאװעגּפָא שירָאגעטַאק םיא רע טָאה ,גָאלשרָאפ ןטימ ןטרעבלַא וצ
 -קעווא זיא רע .הסיפת ןבילקעגסיוא רע טָאה גנואיירפַאב טָאטשנָא
 זיב ןסעזעגּפָא זיא רע ואוו ,גנוטסעפ רענילדָאמ ןיא ןרָאװעג טקישעג
 רעייטשרָאפ סלא טעברַאעג רע טָאה 1918 ףוס .,1918 טסוגיױא ףוס
 ,טַאר-רעטעברא רעװעשרַאװ ןופ טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןיא "דנוב, ןופ

 ביוהנָא ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא טעברא עקידשפניתריסמ ןייז
 ןיא ןוא ,עשרַאװ טזָאלרַאפ רע טָאה 1919 רַאונַאי ןט11 םעד ,9
 רעשאילדָאט רעד ןיא טיוט םעד ןענופעג רע טָאה םורַא געט רָאּפ ַא
 םעד ןופ רעטעמָאליק 27 ;עיסעלַאז וָאליטָאכ ףרָאד םייב .טנגעג
 עשילױּפ עכעלטע ןפָארטעג םיא ןבָאה ,ַאקסאלדָאּפ ַאלאיב לטעטש
 סלא ןענעז עכלעוו ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ ןטנעדוטס ,רענלעז
 -נרעב ןבָאה ייז ,יימרא רעשילױוּפ רעד ןיא ןטערטעגניירא עקיליוויירפ
 יז ןבָאה ,ןרענָאיצקַאער ענעסיברַאפ סלַא .טנעקעג טוג רעייז ןקָאטש



 107 "טפנוקוצ, .ָא .י ,ד .ס

 זיא סָאד זא ,ןסָאלשַאב ןבָאה ייז .סעכ ןקרַאטש ַא ןגָארטעג םיא ףיוא

 ןבָאה ייז .רענגעק ןשיטילָאּפ ןטסַאהרַאפ ַא ןרטּפ וצ רשוכה תעש א
 רעּפרעק ןטיוט םעד ןעמ טָאה רעטעּפש .,ןסָאשרעד דלַאװ ןיא םיא

 ןוָאלנעמָאנ סלא םיא טָאה ןעמ .,ןליוק ןופ ןדנואוו טימ לופ ,ןענופעג
 ,אקסַאלדָאּפ ַאלַאיב לטעטש ןיא הרובק וצ טכַארבעג

 ןייז בילוצ קיאורמוא ןרעוו ןביוהעגנָא ןבָאה םיבורק ןוא םירבח
 ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה סע .ןכוז ןוא ןשרָאפ ןעמונעג ןוא ןרעוו םלענ
 טנעדוטס א  ןסָאשרעד ןטרעבלא טָאה ןעמ זא ,ןעגנַאלק ןגָארטמורַא
 -רערוכש טָאה עגעלָאק-טעטיזרעווינוא ןַא סנייז זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה
 רע טָאה ייברעד .,ןקָאטשנרעב ןסָאשרעד טָאה רע זא ,טמירַאב ךיז טייה
 ,םיא ןופ ןכַאז ערעדנא ןֹוא סעיפארגָאטָאפ ,לעפטרָאּפ סטרעבלא ןזיוועג

 וצ טגנערבעג טָאה ןעמ זַא ,טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה ןדיי רעלַאיב ןופ
 -לעוו ,רעטייווצ רעד) טיילעגניי עטנַאקַאבמוא ענעסָאשרעד ייווצ הרובק

 -רעירפ ןופ ןיזוק ַא ןעוועג זיא ,ןקָאטשנרעב טימ ןעמַאזוצ ןעוועג זיא רעכ
 ,(קאניּפש ףסוי ןטנָאמרעד

 ירעלַאװ רעטסינימ-רעימערּפ רעשיליוּפ רעקידרעטעּפש רעד
 -וצ זיא רע לייו ,טנעקעג טוג ןקָאטשנרעב טָאה רעכלעוו ,קעוװַאלס
 טָאה ,גנוטסעפ רענילדָאמ ןיא טריטסערא ןסעזעג םיא טימ ןעמַאז
 ןט19 םעד ןוא ךַאז יד ןשרָאפסױא טעװ ןעמ זא ,םיבורק יד טגָאזעגוצ
 -סינימ-סגירק ןשיליוּפ ןופ ןעמוקעגנָא ייז וצ זיא 1919 רעבמעטּפעס
 ;ווירב ַאזַא םוירעט

 ןעמ זיא .י .ה ,ילוי ןט28 ןופ עטיב רעייא ףיוא רעפטנע סלא;
 טריטסערַא .י .ה רַאונַאי ןיא ןיא קָאטשנרעב טרעבלַא זַא ,עידומ
 ןביוהעגנָא קָאטשנרעב טרעבלא טָאה הסיפת ןיא געוו ןפיוא .,ןרָאװעג
 רע טָאה "ייטש , ןפור יד ףיוא קידנקוק טשינ ןעוו ןוא .,ןפיולטנַא ֹוצ
 ןרָאװעג ןסָאשרעד רענלעז יד ךרוד רע זיא ,טלעטשענּפָא טשינ ךיז
 זיא סָאװ ,גנושרָאפסיױא עיונעג א ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןינע םעד ןגעוו
 יד ןרעלקפיוא קיטליגדנע טעװ סָאװ ןוא ,טקידנעעג טשינ טציאדזיב
 ."ךַאז

 ייווצ יד ןשיװצ ,?ןפױלטנַא ןתעב ןסָאשרעד , : חסונ רעטנַאקַאב א
 סָאװ .עּפָארײא ןיא טרעהעג טּפָא יוזא סָאד ןעמ טָאה תומחלמ-טלעוו
 "ףַאז יד ןרעלקפיוא קיטליגדנע טעוװ סָאװ, ,גנושרָאפסױא רעד ךייש
 ,טרעהעג טשינ ריא ןגעוו ןעמ טָאה --

 םרוג טָאה טרעבלא ןקיטסולסנבעל ןופ טוט רעשיגַארט רעד
 ךיוא .גאטייצ אלעב ןופ טיוט םעד -- עידעגַארט עטייווצ ַא ןעוועג
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 -טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ ןירענָאיּפ ַא ןעוועג זיא יז
 זיא יז ."טפנוקוצ, רעד וצ טרעהעג יז טָאה 1911 ןופ .גנוגעווַאב

 רעד ףיוא ,1911 ןיא טָאה סָאװ ,עטרבח עקירָאי-15 ענעי ןעוועג
 ןגיוצעגסיורא ,רעואוו ןופ דלַאװ ןיא גנֹולמַאזרַאפ רעסיורג רעטשרע
 ןָאפ יד טלקיװעגרעדנַאנַאפ ןוא ךוט קיטש עטיור סָאד טוה ריא ןופ

 ןירעגערט-ןָאפ עטשרע יד .טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ
 ןעוועג ךיוא יז זיא 1912 ןיא ."טפנוקוצ , עיצאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ
 טייקגניי ריא בילוצ .סַאג עקסווָאבישזג ףיוא עטריטסערא יד ןשיווצ
 ,"קאיוואּפ , עמרוט רעד ןיא םישדח יירד ןטלַאהּפָא ןכָאנ יז ןעמ טָאה
 ײלצילָאּפ רעטנוא ןענַאטשעג זיא יז ואוו ,יירפ רעד ףיוא טזָאלעגסיורא
 ,טכיזפיוא

 טנכייצעגסיוא ךיז יז טָאה ,רעכעלב רעװעשרַאװ ַא ןופ דניק ַא
 ןעועג ןענעז ןרעטלע עריא םגה .הדמתה ןוא ץנעגילעטניא טימ

 -לטימ ַא ןיא טקישעג רעטכָאט ענעטָארעג עטרַאצ רעייז ייז ןבָאה ,םירָא
 סלא ןעמַאזקע ןַא ןבעגוצּפָא טיירגעגוצ ךָאנרעד ךיז טָאה יז .לוש

 -לַאװרַאפ רעד וצ טרעהעג יז טָאה המחלמ-טלעוו רעד תעב .ןירערעל
 רעסָארג וואלסינָארב ןופ ןעמָאנ ןפיוא םייהרעדניק רעד ןופ גנוט
 1918---1916 ןרָאי יד ןיא ,ןירערעל סלא קיטצט ןעוועג טרָאד זיא ןוא
 "טפנוקוצ , עיצאזינַאגרָא טנגוי רעד ןיא ויטקַא ןעוועג רעטייוו יז זיא
 יד ךרוד ןרָאװעג טריטסערא יז ךיוא זיא 1918 ראונאי ןט26 םעד ןוא
 טייצ שדוח א ןציזּפָא ןכָאנ .,ץנערעפנַאק-"טפנוקוצ , רעד ףיוא ןשטייד
 ,טײרפַאב יז ןעמ טָאה

 ריא ןעוו ,ןיטניירפ עמיטניא סקָאטשנרעב טרעבלַא ןעוועג זיא יז
 ןוא טכַאנ ןוא גָאט טורעג טשינ יז טָאה ,ןרָאװעג םלענ זיא טניירפ
 ןעגנַאגרעד יז זיא ךעלדנע .,לרוג ןייז ןגעוו ןסיוורעד ֹוצ ךיז טימַאב
 ,רבק ןייז ךיז טניפעג סע ואוו

 רעד ןיא ןפרַאװ ךיז גאטייצ אלעב טוואורּפ ענעגָאלשרעד ַא
 ,גָאטיײװ םעד ןביוטרַאפ ןפוא ַאזַא ףיוא ידכ ,גנוגעווַאב רעד ןופ טעברַא

 ,טכיוועגכיילג ןוא ור ריא ןגירקקירוצ טשינ רעמ ןיוש ןעק יז רעבָא
 וװאורפ א טכַאמעג 1919 רעבָאטקָא ןיא יז טָאה דנַאטשוצ ַאזַא ןיא
 ןיא בעל ןבילבעג ןַאד זיא יז ,ךיז ןעמס ךרוד דרָאמטסבלעז ןופ

 21 םעד ןוא ,םישדח 2 טרעטַאמעג ךָאנ ךיז יז טָאה םירוסי עסיורג
 םיוק טלָאמעד זיא אלעב עט'ח .ןברָאטשעג יז זיא 1919 רעבמעצעד
 ,רָאי 23 ןעוועג טלַא
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 -טגּפָא קיטליגדנע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןֹופ ףוס םוצ
 רעשיטסילַאיצַאס רעשידי רעד ןופ דָאירעּפ רעד ןרָאװעג ןסָאלש
 ןיא ןביוהעגנָא ךיז רעירפ רָאי 15 ךרעב טימ טָאה טָאװ ,גנוגעוַאב-טנגוי
 עיצאזינַאגרָא טנגוי עשיטארקָאמעד-לאיצַאס יד ,דנַאלסור ןשירַאצ

 רעניילק, רעד יוװ ,טשינ זיא יז סָאװ ,ןורסח םעד טָאהעג טָאה "טפנוקוצ;
 ,דנַאל ןופ טיירב ןוא גנעל רעד רעביא גנוגעװַאב ַא ןעוועג ,"דנוב

 ריא טָאה סע .טרָא ןייא ןיא גנוניישרעד עטרילָאזיא ןא ןעוועג זיא יז
 ."דנוב םעניילק , ןופ רעטקַארַאכ רעשיכיטס רעד טלעפעג

 ץסיורג א טאהעג רעבָא יז טָאה ןורסח ןקיטכיװ םעיד טָא ןגעקטנַא
 -טנגוי ענרעדָאמ א טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא ןעוועג זיא יז : הלעמ

 יד ןופ רעטלע רעד .טנגוי רָאנ ,רעדניק ןייק טשינ .עיצאזינַאגרָא

 רעד ,רָאי 20 זיב 16 ןופ טינשכרױוד ןיא ןעוועג זיא רעדילגטימ
 טסואוועג טָאה עיצאזינַאגרָא יד .רעפייר שיטילָאּפ ַא -- טנעמעלע
 ןענעז ןעייר עריא ןיא .טבערטש יז סָאװ וצ ןוא ליוו יז סָאװ יונעג
 טרימרָאט ןבָאה סָאװ ,ןטיירטש עשיגָאלָאעדיא ןרָאװעג ןטכָאפעגסיוא
 ,גנוגעווַאב טנגוי רעשיטסילאיצָאס רעשידיי רעד ןופ םינּפ םעד

 תעב ןֹוא ןטייצ עשירַאצ יד ןיא זיא ?טפנוקוצ  .א .י .ד .ס יד
 -ינַאגרָא-ןסָאמ ןייק ןעוועג טשינ ,1918 זיב תועדה לכל ,המחלמ רעד
 ןא ןעוועג יז זיא רעבָא ראפרעד ,טרָאװ ןופ ןיז ןטיירב ןיא עיצאז
 ַא ,געװ םעד טנגוי רעד טזייו סָאװ ,דרַאגנַאװַא רעטנעכייצעגסיוא
 ןסַאמ עסיורג ןטּפָאהַאב רעטעּפש ךיז ןבָאה סע ןכלעוו םורַא ,רדַאק

 ןוא "טפנוקוצ, רעד ןופ עיצאזינַאגרַָא רעוועשראוו יד .עכעלטנגוי
 .טנזיוט ליפ א ןופ ּפָאק רעד ןרָאװעג רעטעּפש ןענעז רעוט עריא
 גנוגעװַאב ןסָאמ א ןופ רעטנעצ רעקידנריפנָא רעד ,הנחמ רעקיּפעק
 טעמכ זיא ,הכולמ עקיגנעהּפָאמוא ןא ןרָאװעג יא ןליוּפ ןעוו ,דנַאל ןיא
 ןופ עיצאזינַאגרָא-ןטַאמ עסיורג א ןרָאװעג ?טפנוקוצ ,, יד טכַאנ רעביא
 .הנידמ רעד ןופ ןקע עלא ןיא טנגוי רעשיטסילאיצָאס רעשידיי
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 -תונברק ןוא עקידתונשקע יד טאהעג םעד ןיא טָאה קלח ןקיטכיוו א
 עכלעוו ,רעוט-"טפנוקוצ , רעוועשראוו יד ןופ טעברא-ןרענָאיּפ עלופ
 רעטעּפש ןוא םזילַאיצָאס ןופ ךעלדנרעק יד טייזעג סמרוטש ןיא ןבָאה
 ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ ילברעדנַאנַאפ ןקידעפש םעד ןעזעג
 ,ןרָאװעג שי א זיא עיזיוו עטסיירד רעייז .ןליופ



 דנַאב רעטייווצ





 "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי

 ןלוּפ ןיא





 לייט רעטשרע





 עכָאּפע עיינ ַַא

 םעד טננערבעג טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס רעד

 -בלעז א רעקלעפ ייר ַא ןבעגעג ,ןטכַאמטיױרג עקינייא ןופ ךורבנעמַאזוצ

 "סור ןיא ןרעייפ ערענָאיצולָאװער ןדנוצעגנָא ,ןבעל שהכולמ קידנעטש

 ןפורעגסיורא ךױא ןֹוא -- רעדנעל ערעדנַא ןוא דנַאלשטיײד ,דנַאל

 ןעוועג זיא רדס רעטלא רעד .תוחכ ערענָאיצולָאװער-רטנָאק עצרַאװש

 ןָאנבױא ןפיוא טקורעגסױרא ךיז ןכָאה ןעיידיא עיינ ; טלסיירטעצ

 ןכעלטפאשלעזעג ןיא ץַאלּפ ןייז ןעמענרַאפ ןעמוקעג זיא רוד רעיינ א

 .ןבעל

 סָאד טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג זיא ןעייוו-טרובעג עקרַאטש טימ

 ןשיװצ ,רָאי קילטנעצ 2 ןטלאהעגסיוא םיֹוק טָאה סָאװ ,עּפָארייא עיינ

 "רעטנוא ןוא טרעגנוהרַאפ ,טגירקעצ ןוא טלייטעצ ,1929 ןוא 9

 "יוטנא ערעטערג ךָאנ ןוא ןעגנונעּפָאה עסיורג ןשיווצ ןפרָאװעג ,טקירד

 ןבָאה -- ײרערַאנּפָא רעניימעג ןוא ןגָאװצ עקידרקפה ןשיווצ ,ןעגנוש

 ןעגנובערטש עכעלרע ןשיווצ טעשזדנַאלבעג רעקלעפ עשיאעּפָאריײא יד

 .תונווכ עטסרעטסניפ יד ןוא

 ,גנופַאלקשרַאפ רָאי 125 ךָאנ ,ןליוּפ ןיא טייצ ַאזַא טָא ןיא

 ןיא .ןבעל-הכולמ קיגנעהּפָאמוא יינ ַא וצ םיתמה תיחת ןענַאטשעגפיוא

 רעטסערג רעד ןענופעג ךיז טָאה ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא םעיינ םעד

 ךיז טָאה ןליוּפ ןופ ןדיי יד ראפ ךיוא .עּפָארײא ןופ ץובק רעשידיי

 .עטכישעג רעייז ןיא טַאלב יינ ַא טנפעעג

 עקיזָאד יד ןיא ןדיי עשיליוּפ יד ןופ ןבעל סָאד ןעוועג זיא רעווש

 ןוא רעטסשירעּפעש רעד ןעוועג סָאד זיא קיטייצכיילג רעבָא ,ןרָאי

 .בושי ןשידיי-שיליוּפ ןופ עטכישעג רעד ןיא דָאירעּפ רעטסראבטכורפ

 ןלייט עטסוויטקא עמַאס יד ןופ ןעוועג זיא טנגוי-רעטעברא עשידיי יד

 א ןליּפש טנעקעג יז טָאה לָאר עשירָאטסיה ריא .,םוטנדיי ןשילױּפ ןופ

 עלאיצָאס עריא ףיוא קילב ןרָאלק ַא טגָאמרַאפ טָאה יז סָאװ ,םעד קנַאד

 טלעזַאב ןעוועג זיא יז סָאװ ,םעד קנַאד א ,ןבַאגפױא עלַאנָאיצַאנ ןוא
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 -ַאגרָא עקיטפערק ַא תושר ריא ןיא טַאהעג ןוא ןלאעדיא עכיוה טימ
 -גָאט טריפעג טָאה יז ןכלעוו ךרוד ,טנעמורטסניא ןַא --- עיצאזינ
 ,ףמַאק ןקידתונשקע ריא ךעלגעט

 ןלױּפ ןקיגנע;ּפָאמוא ןיא טָאה עיצאזינַאגרָא רעד ןופ תישארב רעד
 ; ױזַא ןעזעגסיוא

 רעוויסנעטניא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1919 ןוא 1918 ןרָאי יד ןיא
 ,טנגוי-סקלָאפ רעד ןופ גנוריזינַאגרָא ןוא גנוכאוופיוא ןופ סעצָארּפ
 -טנגוי עשיטסילַאיצַאס ןענַאטשטנַא ןעגעז םישדח עטלייצעג ןופ ךשמב
 ןבָאה סע זא .ךעלטעטש ןוא טעטש רעקילטנעצ ןיא סעיצאזינַאגרָא
 ,טעטש עקינייא ןיא סעיצאזינַאגרָא עכלעזא טריטסיזקע רעירפ ןיוש
 ,דנַאב ןטשרע ןופ ףוס םייב טנָאמרעד רימ ןבָאה

 ןפַאשעג לָאמַאטימ זיא המחלמ-טלעוװ רעטשרע רעד ךָאנ ךיילג
 רעקרַאטש רעד ןעמוקעג זיא'ס ןוא ןדָאב רעקיטסניג רעד ןרָאװעג
 ,סעצָארּפ ןשיכיטס ןטימ טנגונגאב רעמ טשינ ןיוש ךיז טָאה'מ .,ןליוו

 -וַאפ ןיוש טלָאמעד טָאה סָאװ ,עשראוו .טייג סע יוװ ןייג ןזָאל ןטימ
 ַא ןוא רעדילגטימ 1200 ךרעב ןופ עיצַאזינַאגרָא עקרַאטש ַא טגָאמ
 -םיוא רעד ןופ שארב טלעטשעג ךיז טָאה ,רעוט-טנגוי עטינעג בַאטש
 ,דנַאל ןיא גנוגעוװַאב רענעמוקעג

 -ָארּפ , ַא ןרָאװעג טעדליבעגסיוא זיא טעטימָאק רעװעשרַאװ םייב
 ןפַאש ןפלעה וצ עכַאגפיוא יד טַאהעג טָאה סָאװ ,"עיסימָאק-ץניוו
 סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ א וצ ןעגנוטיירגוצ ןכַאמ ןוא דנַאל ןיא סעיצַאזינַאגרָא
 -ַארּפ רעד וצ ,עיצַאזינַאגרָא-דנַאל עכעלטייהנייא ןא ןדליבסיוא לָאז
 (טאירַאטערקעסידנַאל --- ןפורעג ךיוא יז טָאה ןעמ) עיסימָאק-ץניוו
 ,רענטאר ףסוי ,ץישפיל עקשָאי ,ןַארּפַאש ןַאטַאנ : ח"ח יד טרעהעג ןבָאה

 ,ץץרעה םולש ןוא טלאטשעגטוג שריה ,דלָאגטוג ףסוי ,שזראלקש ףסוי
 "עפער ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא טקישעגסיורא טָאה *עיסימָאק-ץניוװַארּפ , יד
 -ַאגרַא עיינ ןלעטשפיוא רעטױע יד ףיוא ןפלָאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנער
 ןטלאהעג ןוא עקידנריטסיזקע ןיוש יד ןעננוזייוונא ןבעגעג ,סעיצאזינ
 -טעפנַאק-ןָאיַאר ןפורעג ןעמ טָאה םעד ץוחַא ,ןעגנוזעלרָאפ עכעלטנפע

 .ןטעטימָאק ןָאיַאר טעדליבעגסיוא ןוא טעטש עשינכש ןופ ןצנער

 טעברַא-תישארב רעד טָא ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ןטסרעממַא
 עטסקיטכיו יד .,(שַאמָאט --- ןפורעג םיא טָאה ןעמ) שזראלקש ףסוי
 יד ןכוזאב םייב רעטסוװיטקַא רעד ןעוועג זיא רע דָארג סָאװרַאפ הביס
 ןדנָאפ םוש ןייק .תואצוה ףיוא ןלעפ סָאד -- ןעוועג זיא ,ץניוװַארּפ
 רעד ףיוא ענעלטנגוי יד ןוא טָאהעג טְשיִנ ?עיסימָאק-ץניוװָארּפ , יד טָאה
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 תואצוה יד ןקעד ןענעק ןלָאז ייז זַא ,םירָא וצ ןעוועג ןענעז ץניוװָארּפ

 םיא טָאה'מ ביוא סָאװ ,הלעמ יד טאהעג טָאה שזראלקש ףסוי .,ןרדה

 זיא -- טשינ בוא ,בוט-המ ןעוועג זיא ,טעליב-ןַאב א ףיוא ןבעגעג

 לטעטש ןופ ןרעדנַאװ ךס ַא עקַאט טגעלפ רע סופ וצ ןעגנַאגעג רע

 יַאגרָא ןרימרָאפסיױא ייז ןופ ןוא עכעלטנגוי ןעמענפיונוצ ,לטעטש וצ

 -ָאכעיּפ ,  ןפור סַאּפש ןיא רַאפרעד םיא ןגעלפ םירבח עטנָאנ .סעיצאזינ

 ."דיגמ רענט

 יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס יוזא יװ ,ןבעגרעביא ָאד ןלעוװ רימ

 -- דנאל ןופ רעטנעצ ןטסערג טייווצ ןיא עיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצ ,

 .רעדנירג יד ןופ םענייא ןופ טרעדלישעג ,שזדָאל ןיא

 "עג טגדרָאעגניא ןענעז סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ-טנגוי עטשרע יד,

 "ַעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה ."דנובש ןופ טעטימָאק רעשזדָאל ןכרוד ןרָאװ

 "רעסעברא ,ןרידנומ ןיא טנגויילוש .דליב קיברַאפ רעייז א טלעטש

 "קאוורעד ךיוא ןוא ,סעקדעּפָאסילעװ ןוא ךעלעטיה עשידיי ןיא טנגוי

 ,טקישעגוצ טָאה ייטראּפ יד עכלעוו ,ענעס

 שזדָאל ןיא גנוגעװַאב-"טפנוקוצ , רעד ןופ ענעטקַאוװרעד יד ןשיווצ

 יד ןופ רערעל ַא ,ןיװַאר עשטיא המלש ח"ח יד ןענופעג ךיז ןבָאה

 ןוא קאילַאּפ רערעל רעד .,ףּפָאקדנַאל טנעדוטס רעד ,ןלושיםעדעמ

 ןופ גנודנירג רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה עכעלטנגוי יד ןופ ,ינסַאי

 .ערעדנַא ליפ ןוא שטיוועקטונ .ס ,ןַאמרעטוג ץרפ עיצַאזינַאגרָא רעד

 ןופ גנולמַאזרַאפ עטשרע יד רָאפ טמוק 1918 רעבמטצעד ביוו בָא

 ןטערטרַאפ ןענעז ײטרַאּפ רעד ןופ .רעליש ןוא רעטעברַא עּפורג ַא

 טרעװ גנולמַאזרַאּפ רעקיזָאד רעד ףיוא .ינסַאי ןֹוא קאילַאּפ ,ד ח"ח יד

 -סיוא זיא'ס ."טפנוקוצ , עיצאזינַאגרָא-טנגוי יד ןדנירג וצ ןסָאלשַאב

 : טעברא ןא קעווא זיא'ס ןוא טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןא ןרָאװעג טלייוועג

 רעד ןרעװ עכלעוו ,ןזיירק-גנודליב ןוא ןעגנוזעלרָאפ ,ןעגנולמַאזרַאפ

 ךױא ןעמוקאב טנגוי יד טָאה דלאב .עיצאזינַאגרָא רעד ןופ דוסי

 עלעקניװ א ןעװעג סָאד זיא טשרעוצ .בולק ריא --- םייה ריא

 ןעגנודעג ןיױש ןעמ טָאה רעטעּפש ,2 אננעימאק ףיוא לוש א ןיא

 טיײצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא .6 עוָאינדולַאּפ ףיוא לאקָאל ןרעסערג א

 טעז'ס .טנגוי-רעטעברא ראפ םייה עביל יד ןרָאװעג ,בולק רעד זיא

 טראוועג טָאה לוש ןוא טַאטשקרעװ ,קירבאפ ןופ טנגוי יד יוװ ,סיוא

 טמָארטשעג ןבָאה ןיירא בולק םעד ןיא .םייה רעקיזָאד רעד ףיוא

 -לעזעג ןוא שיטילָאּפ טבעלעגסיוא ךיז ייז ןבָאה ָאד .עכעלטנגוי ןסָאמ

 .ךעלטפאש
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 םגח ,יֹור ןעוועג בױהנָא ןיא שיטילָאּפ זיא טנעמעלע-טנגוי רעד
 ענעמואוושעצ א טאהעג ןבָאה עכעלטנגוי יד .טמיטשעג שיטסילאיצָאס
 לייט א .גנוגעװַאב טנגוי רעד ןופ ןבַאגפיוא יד חוכמ גנולעטשרָאפ
 -ראּפמוא ןייז ףראד עיצאזינַאגרָא-"טפנוקוצ , יד זא ,ןטלַאהעג ןבָאה
 -ּפַארא דלַאב רעבָא ןבָאה ןבעל ןשיטילָאּפ ןופ סעילַאװכ יד .שיאייט
 רעטנוא טלעטשעג ךיז טָאה טנגוי יד .,ןעגנוניימ עקיזָאד יד טקנעוװשעג
 .ןָאפ רעשידנוב רעד

 ןופ לייטנָא ןטימ גנולמַאזרַאפ א רָאפ טמוק 1919 ץרעמ ןט8 םעד
 ייב ?עיסימָאק-ץניֹוָארּפ, רעד ןופ רעייטשרָאפ סלא (ץרעה) םולש 'ח
 ךיז ןסָאלשַאב טלָאמעד טרעװ סע .עיצאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד

 ןיִא ?עיסימָאק-ץניװַארּפ,) רעטנעצ ןטימ גנודניבראפ ןיא ןלעטש וצ
 ?"טפנוקוצ , ןופ םארגָארּפ סָאד ןעמעננָא ןוא (עשראוו

 ,(1929 ,14 "רעקעוו-טנגוי , ,ינסַאי-ףלָאװ .א)

 יד ןופ גנואייטשטנא יד ןעגנאגעגוצ זיא שזדָאל ןיא יו ךעלנע
 ןעוװעג ןענעז סע ואוו ,טעטש ערעדנא ןיא סעיצאזינַאגרָא-"טפנוקוצ,
 ןעמוקעגרָאפ סע זיא ךות ןיא רעבא ,םיטרּפ ענעי רעדָא יד שרעדנַא
 ,ןפוא ןבלעז םעד רעקינייוװ-רעמ ףיוא
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 יד ןופ גנולקיװטנַא ןוא גנואייטשטנא רעד ןיא לָאר עסיורג ַא

 "טנגוי עשיטסילַאיצָאס יד טליּפשעג טָאה סעיצאזינַאגרָא-"טפנוקוצ ,

 רעטשרע רעד ןזיװַאב ךי טָאה 1919 ראורבעפ ןט1 םעד .עסערּפ

 "טנגוי עשיטסילאיצָאס, גנוטייצ רעכעלטַאנָאמ"בלאה רעד ןופ רעמונ

 יד ןעװ ,1920 יַאמ ןט1 ןזיב ןענישרעד רעלוגער זיא סָאװ ,"עמיטש

 .ןטָאברַאפ גנוטייצ יד טָאה גנוריגער עשיליופ

 רעד ןופ ןירעבעגסיורא יד ןעוועג זיא ?עיסימָאק-ץניװָארּפ , יד

 -ֿפַאש .נ ח"ח יד טמיטשַאב יז טָאה עיגעלָאק-עיצקַאדער ןיא .גנוטייצ

 ךיז טָאה רעמונ ןט2 ןופ .ץרעה .ש ןוא קַאניּפש .י ,רענטאר .י ,ןַאר

 ןענעק גנוטייצ רעד טימ ךיז ןלעװ שיטקַאפ זא ,ןזיוועגסיורא רעבָא

 זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשאב זיא'ס ןוא ץרעה ןוא ןַארּפַאש זיולב ןעמענרַאפ

 רעד ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד טימ .עיצקַאדער יד ןדליב ןלָאז ערייב ייז

 גַאלרַאפ רעד ןעמונרַאפ םישדח רַאּפ עטשרע יד ןיא ךיז טָאה גנוטייצ

 ןאמהעל לאומש טסירָאלקלָאפ רעד ןעוועג ןענעז רעמיטנגייא יד) ?טכיל

 -גוב רעד ןופ רָאטקערָאק רעקירָאייגנאל -- ףלָאװ רעדורב ןייז ןוא

 רעד רעטנוא ןבעל רעייז טקידנערַאפ ןבָאה עדייב ,גנוטייצ-גָאט רעשיד

 "עּטש .(גיוק-טלעוו ןטייווצ ןתעב עשרַאװ ןיא הלשממ רעשירעלטיה

 רבח ן'סימ עיצארטסינימדַא ענעגייא ןא טעדליבעגסיוא ןעמ טָאה רעט

 ,רעטלַאװרַאפ סלַא רענייוו ַאשַארבא

 גנורַאפרעד גונעג טגָאמרַאפ טשינ ןכָאה ןרָאטקַאדער עגניי עדייב

 ןופ רעבירעד ייז ןגעלפ ,גנוטייצ ערעלוגעד עקידנעטש ַא ןבעגוצסױרַא

 ןייג ,ןלעטש ךיז ףיֹוא ןיילא טנַאקעג טשינ טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ וצ טייצ

 "ידַאלװ יװ ,רעביירש ןוא ןרָאטקַאדער עטינעג עכלעזא וצ תוצע ןגערפ

 -- םינינע עשירַארעטיל ןייר ןיא ןוא שטיװעלַאכימ שינייב ,םעדעמ רימ

 "ראעגטימ טייצ עסיוועג א טָאה רעטעּפש ,ןרָאהנײא דוד רעטכיד םוצ

 "מוא) יקסווָאּפיל היעשי ר"ד טסימָאנָאקע רעד עיצקַאדער רעד טימ טעב

 יד .(גירק-טלעוו ןטייווצ ןתעב הלשממ-יצַאנ רעד רעטנוא ןעמוקעג
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 סיפ ענעגייא ףיוא ןלעטש טזומעג ךיז ףוס לכ ףוס טָאה עיצקאדער
 .ןיילא ךיז ףיֹוא ןייז ךמוס ךיז ןוא

 ןקיגנעהּפָאמוא ןיא גנוטייצ-טנגוי רעטשרע רעד ןופ ןעניישרעד סָאד
 ןוא טנגוי רעשידיי רעד ןשיווצ םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה ןליױּפ
 -טנגוי רעשיטסילַאיצָאט רעד ןופ גייטשפיוא םעד טלייאעגוצ קרַאטש
 טנגוי רעד ףיוא גנוטייצ-טנגוי רעד ןופ גנוקריוו רעד ןגעוו .גנוגעוװַאב
 יד ןופ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ץראווש .ּפ טלייצרעה ץניווָארּפ רעד ןיא
 ; קצָאלּפ ןיא "ןטסיטפנוקוצ , עטשרע

 -ץניװָארּפ יד ןיא רימ ןבָאה ןעגנולמַאורַאפ עטשרע ערעזנוא,
 ןעוועג רָאנ טשינ ןיא סָאד :סנדָאל עטכַאמרַאפ ייב ןטלַאהעגּפָא טעטש
 ךיז ןלָאז ערעטלע יד זא ,םעד בילוצ ךיוא רָאנ ,עיצאריּפסנָאק בילוצ

 ןכַאלסױא טשינ ןוא ןסיוורעד טשינ

 ןעמ זא ,ןביולג רעתמא רעד ,טייקטסעפ ןעכעלרעניא עתמא יד

 ,רעטעּפש ןבלַאהטרעדנָא-רָאי ַא טימ טשרע ןעמוקעג זיא ,טוג טוט
 -סנבעל , יד ןיא טָאה'ס ןעוו ,1919 ןופ געטירַאונַאי עקיטסָארפ יד ןיא
 ןיא טניישרעד געט עטסטנָאנ יד זא ,סנָאנא רעד ןזיוװַאב ךיז "ןגַארפ
 רעד ןופ ןאגרָא סלא ,"עמיטש-טנגוי עשיטסילַאיצָאס, יד עשראוו
 י ,יטפנוקוצ , .ָא .י .ד .ס

 ,(1929 רַאוובעפ 1 ,"רעקעוו-טנגוי,)

 ןלָאז ,גנוטייצ עטשרע יד ןעמונעגפיוא טָאה טנגוי יד יוזא יו
 : שזדָאל ןופ ןאמרעטוג ץרּפ 'ח ןופ רעטרעוו עדנגלָאפ יד ןגָאז תודע

 א ןופ הרבח א .טעברא יד גָאט ןטימ ןיא ןפרָאװעג ןבָאה רימ,
 "סגנוטייצ םעד ,ןדַארגָאניװ וצ ןפיולוצ ןעמוקעג זיא עכעלטנגוי 0
 "שמיטש-טנגוי עשיטסילאיצָאס, רעמונ ןטשרע םעד ןעמענּפָא ,טנעגַא
 ,"םירפס עקילייה ייב דיי רעמורפ א יוװ ,םעד םורא טערָאּפעג ךיז ןוא

 ,(1929 ,6 'רנ "רעקעוו-טנגוי,) |

 ןייטשוצסיוא ךס א טאהעג טָאה עסערּפ-טנגוי עשיטסילַאיצָאס יד
 רעבא ,ןיז םש הנשמ ךיז טזומעג לָאמ ליפ טָאה ,סעיסערּפער ןופ
 לטרעפ א בורק ןופ ךשמב יז טָאה תועינמ עלא ףיוא טקוקעג טשינ
 -ָאיּפש ןעגנערטש ןרעטנוא טנעװדָאטעג יד ןשיוװצ וליפא ,טרעדנוהרָאי

 טנידעג יירטעג ,ָאּפַאטסעג רעד ןופ טנַאה רעשירעדרעמ ןוא גיוא ןשינ
 -שטנעמ ןופ ןלַאעדיא יד ןוא טנגוי-סקלָאפ ןוא -רעטעברא רעשידיי רעד
 | ,גנוזיילסיוא רעכעל



 "טנגוי עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס יד

 טרעװ ?:טפנוקוצ  עיצַאזינַאגרָא

 עיבַאזינַאגרָאדדנַאל ַא

 דנַאל ןקע עלא ןיא זיא 1919 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא

 -נעמַאוצידנַאל ןט-1 םוצ טעברא-גנוטיירגוצ עטפַאהבעל ַא ןעגנאגעגנָא

 טריפעגכרודא טָאה ?עיסימָאק-ץניוװָארּפ , יד ."טפנוקוצ , רעד ןופ רָאפ

 -עפנָאק עקיוָאד יד ףיוא .ןצנערעפנָאק-ןָאיַאר 8 רָאפנעמַאזוצ ןרַאפ

 טָאה ןעמ .טעטש שקידתונכש יד ןופ ןטאגעלעד ןעמוקעג ןענעז ןצנעד

 טעברַאעגסיױוא ,עיצאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ ןבאגפיוא יד טדערעגמורא

 "ָאיַאר א טלייוװעג טָאה ןעמ ,טייקיטעט רעקידרעטייו ראט רענעלפ

 -סיוא ךיוא ןוא טנגעג רעד ןיא טעברא רעד טימ ןריפוצנָא טעטימָאק

 ,סעיצאזינַאגרָא ענעי .רָאפנעמַאזצ-דנאל םוצ ןטאגעלעד טליוועג

 ערעייז טלייוועג ןבָאה ,רעדילגטימ 75 טגָאמרַאפ טשינ ןיילַא ןבָאה סָאװ

 עניילק ערעדנַא טימ תופתושב ןצנערעפנָאקדןָאיַאר יד ףיוא ןטַאגעלעד

 | ,סעיצַאזינַאגרָא
 -ראפ ןעוועג ןענעז ןָאיַאר רעוועשראוו ןופ ץנערעפנָאק רעד ףיוא

 טשינ זיא ןובשח םעד ןיא .רעדילגטימ 1081 טימ טעטש 15 ןטערט

 .רעדילגטימ 1349 טלייצעג ןיילא טלָאמעד טָאה סָאװ ,אפוג עשראוו ןיירא

 טעטש 15 טימ רעצעלדעש רעד ןעוועג זיא ןָאיַאר רעטסערג-טייווצ רעד

 טעטש 6 ןעמונעגמורַא טָאה ןָאיַאר רעשזדָאל ,רעדילגטימ 977 ןוא

 535 ןוא טעטש 12 -- ןָאיַאר רעקװַאלצַאלװ .רעדילגטימ 623 טימ

 .רעדילגטימ
 רעד ןעמוקעג ךעלדנע זיא גנוטיירגוצ רעוויסנעטניא ןַא ךָאנ

 .עיצַאזינַאגרָא דנַאל רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ גנודנירג
 -עגרָאפ זיא "טפנוקוצ , רעד ןופ רָאפנעמַאזוצידנַאל רעטשרע רעד

 ,תועובש ןופ געט יד ןיא ,1919 ,ינוי ביֹוהְנֶא עשרַאװ ןיא ןעמוק
 טריטנעזערּפער ןבָאה עכלעו ,ןטַאגעלעד 55 ןענעז ןעמוקעג
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 -ןירג ַא רַאפ יװ ,רעדילגטימ 7214 טימ סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא 5
 םעד ץוחַא .רעפיצ עטנַאזָאּפמיא ןַא ןעוועג סָאד זיא רָאפנעמַאזוצ-גנוד

 יז ,טכער-גגוטַארַאב טימ עיצילַאג ןֹופ עיצַאגעלעד ַא ןעוועג ךיוא זיא |
 ןיא ךָאנ טריטסיזקע ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי רענַאיצילַאג
 ךלָאב ?טפנוקוצ , רעד וצ לעמרָאפ ןענַאטשעגוצ ןענעז ,ךיירטסע ןטלַא
 -וטזערּפער ןעוועג ןיא "דנוב , רעד .רָאפנעמַאזוצידנַאל ןטשרע ןכָאנ
 -רַאּפ ןרעלוּפָאּפ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עיצַאגעלעד ַא ךרוד טריט
 רעװעשרַאװ ןופ ןַאמטַאר ןופ ןוא שטיװעלַאכימ שינייב רעריפ-ייט
 חמחלמ-טלעוו רשטייווצ רעד תעב ןעוועג) ךעשזָא יצירואמ טַאר-טָאטש
 זיא ןוא "דנוב, ןשידרערעטנוא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ
 ,(1943 ןיא ָאּפַאטסעג רעד ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא

 זיאס .רעכעלטייהנייא ןייק ןעוועג טשינ זיא ןטַאגעלעד םלוע רעד
 ,עכעלטנגוי ןוא רעוט-טנגוי עטינעג עקירָאיײגנַאל ןופ שימעג ַא ןעוועג
 ןענעז ןטַאגעלעד ייר ַא .עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ענעמוקעג טשרָאקָא
 ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד סָאװ ,רַאפרעד טושּפ ןעמוקעג טשינ
 ,טָאטש עסיורג ַאזַא וליפא .תואצוה עקיטיונ יד ןפַאש טנעקעג טשינ
 טָאגעלעד ןייא טימ ןענעגונגַאב טזומעג םעד בילוצ ךיז טָאה ,שזדָאל יו
 ייװצ יד ןופ רעכלעוו ,ךיוא זיא שיטסירעטקַארַאכ .ייווצ טָאטשנָא
 רעד ןופ ךילגטימ ַא ןעוועג ןיוש זיא ייז ןופ רענייא ,ןרָאפעג זיא
 רעד -- רבח רעקשטיגניי רָאג ַא רעטייווצ רעד ןוא (ינסַאי) ײטרַאּפ
 .ריטַאנ רַאפ ןטלַאהעג טָאה ןעמ .,ןַאמרעטוג ץרּפ רעטעברַא-רעקורד
 -ַאינַאגרָא רעשזדָאל יד ןריטנעזערּפער לָאז רעטייווצ רעד זַא ,רעכעל
 ןעוועג טלָאמעד ךָאנ זיא ןַאמרעטוג : טרּפ רעװַאקישט ַא ךָאנ ןוא .עיצ
 טימ ןוא עטָאּפַאק רעגנַאל ַא ןיא -- טדיילקעג שידיי לענָאיצידַארט
 טסַאּפ סע זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה םירבה רעשזדָאל יד .עלעטיה שידיסח ַא
 טָאה ןעמ ןוא ,רָאפנעמַאזוצ ןשיטסילַאיצָאס ַא וצ ןעמוק וצ ױזַא טשינ
 ,השבלה רענרעדָאמ ַא ןיא ןָאטעגרעביא טַאגעלעד םעד

 .ןעוועג טשינ רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןענעז ןטנעמָאמ עשימרוטש ןייק
 .ענעביוהעג ַא ןוא עקידיירפ ַא ןעװעג זיא גנומיטש עניײמעגלַא יד
 טַאהעג רע טָאה ,טמיטשעג שיטסילַאעדיא קרַאטש ,םלוע רעגניי ַא
 עשירָאטסיה עקיטכיוו ַא ןָאטעגּפָא טרעװ סע זַא ,ןייזטסואווַאב םעד
 ןָא ,קיטַאלג ךרודַא רָאפנעמַאװצ ןופ טעברױַא יד זיא ללכב .טַאט
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עיצולָאזער עשיטילָאּפ יד .ןעגנובייר עטסנרע
 ןעװעג ָאי תועד-יקולח עקינייא ןענעז ןגעווטסעדנופ .קימיטשנייא
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 יַאלקָארּפ טפרַאדעג זיולב טשינ טָאה רָאפנעמַאזוצ ירעטשרע רעד

 "ַאב ךיוא רָאנ ,עיצאזינַאגרָאידנַאל רעד ןופ ץנעטסיזקע יד ןרימ

 "יטעט ריא ןופ טלַאהניא םעד ןוא ןבַאגפיוא עריא ,םינּפ ריא ןעמיטש

 עיצַאזינַאגרָא-גנואיצרעד עשיטסילַאיצָאס ַא ןייז סָאד לָאז יצ ,טייק

 עשימָאנָאקע טימ ןעמענראפ ךיוא ךיז ןעמ לָאז יצ ? עשיטילָאּפ ַא רעדָא

 ?טנגוי רעד ןופ םינינע

 ףוַאד םינינע עלַא יד טימ זַא ,ןעוועג זיא םכסה רענײמעגלַא רעד

 .ןעמענרַאפ ךיז ןעמ

 גנואיצַאב רעד ןגעוו ןעוועג זיא טײקנדישרַאפ-גנונימ עטסנרע ןַא

 "טפנוקוצ , יד זַא .ײטרַאּפ רעד ןוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןשיווצ

 ןעוועג ןעמעלא רַאפ טעמכ זיא ,עיצַאזינַאגרָא עשידנוב ַא ךות ןיא זיא

 ףרַאד יצ ןעוועג ןגעקַאד ןענעז ןטייקנדישרַאפ-גנוניימ .עמָאיסקַא ןַא

 רעד רעטנוא ןלעטש ךיז שיטקַאפ ןוא לעמרָאפ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד

 ןעמוקעג תועד-יקולח יד ןענעז ךעלטנגייא ,ײטרַאּפ רעד ןופ גנוריפנָא

 ,סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא עטלייצעג רָאּפ א ןיא זיולב קורדסיוא םוצ

 -צָאלװ ןיא ךיוא יװ ,שזדָאל ןוא עשרַאװ יוװ ,עטסקיטכיוו יד ןיא םגה

 שזדָאל ןוא עשרַאװ ןיא .(ואוו-ץעגרע ךָאנ ךעלגעמ) קצָאלּפ ןוא קעוװַאל

 ןשיוצ ןרָאװעג טריטַאבעד קרַאטש ןינע רעד רָאפנעמַאזוצ ןרָאפ זיא

 -סױרַא ךיז טייהרעמ רעסיורג א טימ ןבָאה עכלעוו ,רעדילגטימ יד

 ,טנַאסערעטניא ."דנוב , ןופ גנוריפנָא רעשיטילָאּפ רעד רַאפ טגָאזעג

 יַעג ןענעז גנוריפנָא-ײטרַאּפ רעד ןגעק עיציזָאּפָא רעד ןופ שארב זַא

 ַאזַא טַאהעג טיירטש רעד טָאה שזדָאל ןיא .אפוג ןטסידנוב ןענַאטש

 טסעטָארּפ סלַא ,ןענעז ןרענָאיציזָאּפָא עטגיזַאב לייט ַא : גָאליּפע ןשימָאק

 ,יטרַאּפ רעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןלעטש וצ ךיז סולשַאב ןגעק

 ."דנוב, ןיא . . . ןירַא ןוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ סױרַא

 ,ןטלַאהעג טָאה יז רָאנ ,םזידנוב ןגעק ןעוועג טשינ זיא עיציזָאּפָא יד

 -ײטרַאּפ ןטלוב ַא ךיז ףיוא ןבָאה טשינ רָאט עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ַא זַא

 -ילגטימ טייהרעמ עסיורג יד .קיגנעהּפָאמוא ןייז ףרַאד ןוא לּפמעטש

 ןרעדנַא ןא טאהעג רעבָא ןבָאה עיצאזינַאגרָא רעד ןופ רעוט ןוא רעד

 ןפרַאד עכעלטנגוי יד :יוזא ןרָאװעג טרילומרָאפ זיא גנוניימ רעייז .קוק

 ןוא ןרידיצעד ץלַא ןײלַא ,גנוגעװַאב רעייז טימ ןריפנָא ןיילא עקַאט

 עיצאזינַאגרָא יד .רעזייוו-געוו ןשיטילָאּפ ַא ןבָאה רעבָא ןזומ יז ,ןָאט

 ,ןעגנוריטַאש עטסקיטרַאנדישרַאפ יד רַאפ ץַאלּפ-למוט ַא ןרעוו טשינ ןעק

 ,טלייטעצ זיא גנוגעווַאב-רעטעברא יד עכלעוו ףיוא
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 -:עמַאזוצ-דנַאל רעט1 רעד עקַאט טָאה טייחרעמ רעסיורג ַא טימ
 :יזא טרילומרָאפ סע טָאה רע .טקנוּפדנַאטש ַאזַא ןעמונראפ ראפ

 ןוא םָאנָאטײױא טייקיטעט ריא ןיא זיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד
 ,ײטרַאּפ רעד ןופ גנֹוריפנָא רעשיטילָאּפ רעד רעטנוא ךיז טניפעג

 ַא ןַארַאפ סעּפע זיא ָאד זַא ,ןטכודסיוא ךיז רשפא ןעק ףיואנביוא
 טָאה ּפיצנירפ רענעמונעגנָא רעד .ֹזַא טשינ רעבא זיא'ס .הריתס
 -.טסעב יד ןבעגעג טָאה ןוא ןכעלקריוורַאפ טזָאלעג טוג רעייז ךיז
 ןוא טנגוי רעד ןשיווצ םיכוסכס םוש ןייק .,ןטַאטלוװזער עכעלגעמ

 ןעמוקעגרָאפ טשינ לָאמ ןייק ןדָאב םעד ףיוא ןענעז ײטרַאּפ רעד

 סעיצאזינַאגרָא טנגוי עשיטסילַאיצַאס ערעדנַא ךיוא ןענעז סנקירעביא
 רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג רעד .געוו ןבלעז ןפיוא גלָאפרעד טימ ןעגנַאגעג
 ןופ טייהרעמ א טימ ןסָאלשַאב עגַארפ עלַאנידרַאק עקיזָאד יד טָאה
 ןבָאה ןטַאגעלעד טשער יד .ענעטלַאהעגנּפָא 7 ייב 6 ןגעק ןעמיטש 9
 ןשיװצ ,טכעריגנוטַארַאב זיולב טַאהעג ןבָאה ייז לייוו ,טמיטשעג טשינ
 ."דנוב  ןופ רענגעק ייווצ ןעוועג ןענעז ןטַאגעלעד יד

 ,חוכיוו ןלעיּפיצנירּפ א ןפורעגסיורא טָאה סָאװ ,עגַארפ עטייווצ יד

 -ָארּפ םוצ זַא ,גָאלשרָאפ ַא ןעוועג זיא סע .,ןעמָאנ ןגעוו ןעוועג זיא
 -וצ , עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטָארקָאמעד-לַאיצָאס -- ןעמָאנ ןטריטקעי
 :טרָאװ סָאד ןרעו טלעטשעגוצ ביױהנָא ןיא לָאז --- ןליוּפ ןיא "טפנוק
 סע רעכלעוו ןיא ,עטַאבעד ַא ןעוועג זיא עגַארפ רעד םורא .עשידיי
 עקשָאי ח"ח יד גאלשרָאפ ןופ רעקידייטרַאפ סלַא ןטערטעגסױרַא ןענעז

 ןגעק .ץרעה .ש ןוא (ןידנעב) ןיקרעמ בייל ,ץראווש סחנּפ ,ץישפיל
 טייהרעמ ַא טימ .ערעדנַא עקינייא ןוא רענטַאר ףסוי 'ח טדערעג ןבָאה

 ,ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא גַאלשרָאפ רעד זיא ןעמיטש

 רָאפנעמַאװצ רעד טָאה קימיטשנייא טעמכ רעדָא קימיטשנייא
 ,ןסולשַאב ערעדנַא עלַא ןעמונעגנָא

 -ָארּפ, רעד ןופ טכירַאב ַא טרעהעגסיוא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד

 ןגעוו ,דלָאוטוג ףסוי 'ח ןבעגענּפָא טָאה סע סָאװ ,"עיסימָאק-ץניוו
 גנוגעװַאב רעד ןופ דנַאטשוצ ןגעװו ןוא טעברַא רענעוטעגּפָא רעד
 ןטַארעפער עקינייא ןרָאװעג טרעהעגסיוא ךיוא ןענעז סע .דנַאל ןיא
 טָאה'מ ןוא טעברַא רעקידנעמוק רעד ןגעװ ןוא ןבַאגפיוא יד ןגעוו

 ,שיוטסיוא-גנוניימ ַא םעד ןגעוו טריפעגכרוד

 א ןיא טסיױגַאב ןטאגעלעד עגניי יד טָאה "דנוב , ןופ ןעמָאנ ןיא/

 ןופ רעייטשרָאפ יד .שטיװעלַאכימ שינייב -- עדער רעדנרעטסײגַאב
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 יד ןופ ןעגנוניימ יד ןסולפנייַאַאב וצ טימַאב טשינ ךיז ןבָאה "דנוב ,
 עכעלטניירפ יוװ ,ןטלַאהעג טייצ עצנאג יד ךיז ןבָאה ייז ,ןטאגעלעד

 ,רעקוקוצ
 סע ןכלעוו ןיא ,טוטַאטס ַא ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד

 סע ןוא "טפנוקוצ , רעד ןופ ןבאגפיוא יד ןרָאװעג טרילומרָאפ ןענעז
 םעד ץוחַא .םיללכ-עיצַאזינַאגרָא יד ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ ןענעז

 ןוא עגַאל רעשיטילָאּפ רעד ןגעוו עיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא

 רעד ןופ ןטעברַא עטסטנָאנ יד ןגעוו ,טנגוי רעד ןופ ןבַאגפיוא יד
 ,ןסולשַאב ערעדנַא ךָאנ ןוא עיצַאזינַאגרָא

 םירבח 9 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא ףוסל
 ןטשרע ןופ דנַאטשַאב רעד .,ץניווָארּפ רעד ןופ 5 ןוא עשרַאװ ןופ 4 ---
 ,רענטַאר ,י ,ץישפיל .י ,ןַארּפַאש .ג :ןעװעג זיא טעטימָאק-לַארטנעצ
 -קעלַא םלעהליוו ר"ד ,(קצָאלּפ) ץרַאוװש .ּפ ,(עשרַאװ ןופ עלַא) ץרעה .ש

 רעוװעשרַאװ ןופ רעיײטשרָאפ) ןעזָאר .י רעב ,(עקָארק) שטיוװָארדנַאס
 ףיוא .(ןילבול) רעדנעלגנע ןוא (ןָאיַאר רענידנעב) ןיקרעמ בייל ,(ןָאיַאר
 יד זַא ,ןסָאלשַאב טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה גנוציז רעטשרע ןייז

 ןַארפַאש זיא ייברעד ,וויטוקעזקע םעד ןדליב ןלָאז םירבח רעוועשראוו 4
 .רַאטערקעס סלא ץרעה ןוא רעציזרָאפ סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 עשיטילָאּפ יד ןזיוועג טָאה סָאװ ,רָאפנעמַאזוצידנַאל רעט1 רעד
 -עברא רעשידיי רעד ןופ ןייזטסואווַאב ןשיטסילַאיצָאס ןוא טייקפייר
 ןכלעוו ףיוא ,טנעמַאדנופ ןטסעפ ַא טגיילעג טָאה ,ןליוּפ ןיא טנגוי-רעט
 ןוא עטסנדישרַאפ יד ןיא טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ןופ ךשמב זיא'ס
 -ידנוב רעד ןופ ןינב רעד ןרָאװעג טיובעג ןדנעטשמוא עטסקידהנושמ
 ,ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב -טנגוי רעש



 גירק ,םזילַאנָאיצַאנ ,עיצולָאװער 4

 ןסַאמ יד טשרעהַאב ןבָאה ןעגנומיטש ערענָאיצולָאװער עקרַאטש
 .הכולמ רעשיליוּפ רעקיגנעהּפָאמוא רעד ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא
 ָאד ןבָאה בועמ ןוא חרזמ ןופ ןטניוװ ערענָאיצולָאװער יד זיולב טשינ
 ,אפוג ןליוּפ ןיא טײקליבַאטס-טשינ יד טקריוװעג ןבָאה רעמכָאנ ,טקריװעג
 רערענעביוהעג א וצ רעטעברא ןופ ןוא דרע וצ רעױּפ ןופ גנַארד רעד
 ךָאנ טפַאשטריװ רעד ןופ גנורעדורעצ יד .ןבעל ןלַאיצָאס ןיא עיציזָאּפ
 -טפַאשטריוװ ערעדנא יירד ןופ ךיז ןסיײרּפָא ןכָאנ ןוא תומחלמ רָאי 4
 --- ןרַאגנוא-ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ,דנַאלסור -- ןעמזינַאגרָא עכעל
 עטסקיטכיװ יד ןיא .גנוזיורב ערענָאיצולָאװער ַא ןעוועג םרוג טָאה
 ןענעז יז ,ןטַאר-רעטעברַא ןרָאװעג ןּפַאשעג ןענעז ןרעטנעצ-רעטעברַא
 ןוא ןטיירטש עפרַאש יד ךרוד טריזילַארַאּפ ךעלרעניא ןעוועג רעבָא
 ןסַאמ עסיורג .,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא ענעדישרַאפ יד ןשיװצ ןעגנובייר
 ףעייז ןבָאה ןוא רענעפ עטיור יד םורא טריּפורג ךיז ןבָאה רעטעברַא
 -ערטסיורא עזעידנַארג ןיא טריטסעפינַאמ םזילַאיצָאס םוצ ןבערטש
 ,סעיצַאזינַאגרָא ענעגייא ערעייז ןעיוב ךרוד ןוא ןעגנוט

 בױהנָא ןופ דלַאב רעבָא טָאה םָארטש רערענָאיצולָאװער רעד
 יד ,ןשיטסילַאנָאיצַאנ ַא -- םָארטש ןטצעזעגנגעק ַא ףיוא ןפָארטעגנָא
 גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןסַאמ עסיורג ייב טָאה ןלױּפ ןופ גנואיירפַאב
 ,ןביולג ייז טכַאמעג ןוא דיירפ עלַאנָאיצַאנ עקרַאטש ַא טקעוועגפיוא
 ,הכולמ רעסיורג ןוא רעקרַאטש ַא ןיא טגיל קלָאפ ןופ קילג סָאד זַא

 ,גנוניישרעד עכעלנע ןא ןעוועג זיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא ךיוא
 "רעטעברַא ןַא וצ טבערטשעג ןסַאמ עסיורג ןבָאה טייז ןייא ןופ
 עג יד ןעגנערב ןעגנורעדנע עלַאיצָאס עפיט ךרוד לָאז סָאװ ,טכַאמ
 ייב ךיז ןטלַאהטסעפ א -- טייז רעטייווצ רעד זופ ; גנוזיילסיוא עטרַאג
 -סיוא יד ןדניברַאפ וצ ןליוו ַא רעדָא ןעמרָאפ-סנבעל עשיקנערפ-טלַא
 רעשידיי ַא ןגעוו עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד טימ ןעגנונעפָאה-גנוזייל
 .עניטסעלַאּפ ןיא םייה רעלַאנָאיצַאנ
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 טלָאװ גנולקיװטנַא יד גנוטכיר רעכלעוו ןיא ןגָאז וצ רעווש זיא'ס

 "סילַאנָאיצַאנ רעדָא רערענָאיצולָאװער רעד ןיא -- ןעגנַאגעג רעטייוו

 -- רָאטקַאפ רערעדנַא ןַא ןשימניירא טשינ ךיז לָאז סע ןעוו --- רעשיט

 ,גירק רעד

 ןעוועג ןענעז 1918--1914 ןופ המחלמ-טלעוו רעסיורג רעד ךָאנ

 יד ןעװעג זיא ייז ןופ ענייא ןוא תומחלמ-ןשינעײװכָאנ רָאּפ ַא ךָאנ

 ןמזלכ .טרעיודעג יז טָאה רָאי ייוצ עּפַאנק .עשיטעווָאס-שילױּפ

 טָאה ,ןטיבעג-חרזמ יד ףיוא טייוו טליּפשענּפָא ךיז ןכָאה ןטכַאלש יד

 טימ ךיז טָאה ענַאל יד .טליפעג ךַאװש דנַאל ןיא גירק םעד ןעמ

 ףיט לייח ןשילױּפ ןופ שרַאמניירא ןכָאנ ןעוו ,ןטיבעג ףרַאש לָאמַא

 ךיז לזמ סָאד טָאה (1920 רָאי ןיא) דנַאלסור-סייװ ןוא עניארקוא ןיא

 ןבױהעגנָא ןבָאה סעיזיוויד עשיטעווָאס יד ןוא רעביא יירד ַא ןבעגעג

 לסייוו רעד וצ ןעגנַאגרעד ןענעז ייז זיב ,שרַאמ-סיוארָאפ ןכיירגיז ַא

 ןופ ךשמ ןיא זיא דנַאל עצנַאג סָאד .עשרַאװ ןופ ןרעיוט יד וצ ןוא

 .רעביפ"גירק ןקרַאטש ַא ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעגמורַא ןכָאװ עטלייצעג

 יד וצ שיטַאּפַא ןעוװעג טייצ עצנַאג יד ןענעז סָאװ ,ןטַאמ עטיירב יד

 "וצנייא רעגַאב ןסייה ַא טימ טמַאלפעגפיוא ןבָאה ,סעיצַארעּפָא-המחלמ

 ,דנַאל רעייז ןופ טיײקיגנעהּפָאמוא יד ןטלַאה

 עכעלגעמ עלַא ןקירדרעטנוא ןעמונעג טָאה רעדיוו גנוריגער יד

 "עג ןענעז סע .ןזיירק ערענָאיצולָאװער יד ןוא ןטסענ עלענָאיציזָאּפָא

 ןעמ טָאה קרַאטש סרעדנוזַאב .ןטכירעג-סגירק גנַאג ןיא ןרָאװעג טזָאל

 טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב -רעטעברַא רעשידיי רעד וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז
 ַא ףיוא .גירק םוצ גנולעטש עשירענגעק ןכָארּפשעגסיױא ןַא ןעמונרַאפ
 קירנעה "דנוב , ןופ רעריפ רעד זיא טָאר-טָאטש רעװעשרַאװ ןופ גנוציז

 -ַארעּפָא-טגירק יד ןלעטשּפָא רַאפ עדער ַא טימ ןטערטעגסיורא ךילרע

 ןיא םרוטש ַא ןפורעגסױרַא טָאה סָאד .םולש ןסילש ףכית ןוא סעיצ

 ןטנָארפ יד ףוא עגַאל יד ןעו ,רעטעּפש .רעגָאל ןשיטסילַאנָאיצַאנ

 גנעל רעד רעביא ןריטסערַא ןעמונעג ןעמ טָאה ,רעגרע ןרָאװעג זיא

 טצעזעגנייא ןענעז עכלעוו ,רעוט עשידנוב יד דנַאל ןופ טיירב ןוא

 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןרָאװעג טקישעג רעדָא הסיפת ןיא ןרָאװעג

 ןיא ּפָארא קירוצ טזומעג טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד

 עקינייא ןוא .ןרָאװעג טלעטשענּפָא זיא עסערּפ ריא ,דרערעטנוא

 "אב ןבעל רעייז סימ ךיוא ןבָאה ?טפנוקוצ , ןופ ןוא "דנוב , ןופ רעוט

 ןטכירעג-דלעפ ךרוד טיוט םוצ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ ןענעז ייז .טלָאצ
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 -לָאס רעטעװעדליװעצ רעד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד םתס רעדָא
 .ָאקסעטַאד

 טפרַאדעג ןבָאה דנַאל ןיא סעיצאוינַאגרָא-"טפנוקוצ , עגניי יד
 יד --- עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנוטייצ יד .,עבָארּפ-רעייפ ַא ןטלַאהסיוא
 1920 ןופ רעמונייַאמ ןט1 ןכָאנ זיא -- "עמיטש-טנגוי עשיטסילַאיצָאס,

 ףיוא לַאקָאל-עיצקַאדער רעד ןוא טכַאמ רעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשענּפָא
 ײצילָאּפ זיא טעטש ערעדנוזַאב ןיא ,ןרָאװעג טעמתחרַאפ זיא 21 אנלָאס
 ןוא טכוזעג טרָאד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןלַאקָאל יד ןיא ןעמוקעג
 -עג ןעוועג רעבירעד ןענעז סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ,טרעטשינעג
 ,םייחעג טייקיטעט רעייז ןריפ וצ ןעגנואווצ

 ןעועג טעטילַאגעלמוא וצ גנַאגרעביא רעד זיא .םוטעמוא טשינ
 זַא ,קרַאטש ֹױזַא ןעוועג רָארעט רעד זיא רעטרע לייט ןיא ,ךעלגעמ
 "וצייב חוכ גונעג טַאהעג טשינ ןבָאה עכעלטנגוי ענערַאפרעדמוא יד

 -ערּפער יד ןבָאה רעדיו רעטרע ערדעדנַא ןיא ,ןטייקירעוװש יד ןעמוק
 ,טנגוי רעד ייב גנורעטסייגַאב ןוא ןערב רעמ ךָאנ ןפורעגסיורא סעיס
 רעלַאגעלמוא ןופ גנורַאפרעד עגנַאל ַא טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,עשרַאוװ
 טָאה ,עיצַאּטוקָא רעשטייד ןוא םזירַאצ ןופ ןטייצ יד ןיא טייקיטעט
 םגה ,תודוסי ערעדנַא ףיוא טעברַא יד ןלעטשוצרעביא ןזיווַאב דלַאב
 רעטסויטקַא רעד לייוו ,ןעמוקעגנָא טשינ סָאד זיא ןטייקירעווש ןָא
 ַאזַא ןליפא .ײמרַא רעד ןיא ןרָאװעג טריזיליבָאמ זיא רעוט רדַאק

 יד .ןבעגעג הצע ןַא ךיז טָאה שזודָאל ןיא יו עיצַאזינַאגרָא עגניי

 20 טריפעג םייהעג ןיא טָאה "טפנוקוצ , ןופ עיצאזינַאגרָא רעשזדָאל
 ,יירעקורד עוויטימירּפ ענעגייא ןא טלעטשעגקעװַא ןליפא טָאה ,ןזיירק
 א ךיוא .ןפורפיוא עלַאגעלמוא ןרָאװעג טריצירכַאפ ןענעז סע ואוו

 רעד טָא ןיא טסעפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה סעיצאזינַאגרָא ערעדנַא ייר
 ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענעז רעוט עטסוװיטקַא יד םגה ,טייצ רערעווש
 ,ןייז רקֹוע ךרוד רעדָא ןטסערַא ,עיצַאזיליבָאמ רעד ךרוד

 עשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס יד ךיוא טָאה ,"דנוב , רעד יװ טקנוּפ
 גנולעטש ענעכָארּפשעגסיױא ןַא ןעמונרַאפ "טפנוקוצ, עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןוא ןפורפיוא ןיא ,עסערּפ רעד ןיא .גירק ןגעק

 "ֿפױא ןייא ןגעוו .,עדנַאגַאּפָארּפ-המחלמ-יטנַא ןַא ןרָאװעג טריפעג זיא
 .ןענָאמרעד וצ יאדכ סרעדנוזַאב זיא ףור

 ײימרא עשיליוּפ יד ןעוו ,1920 רעמוז ןטימ ןיא ןעוועג זיא סָאד
 טעטימָאקילַארטנעצ רעד טָאה טלָאמעד .גוצקיר ןלופ ןיא ןעוועג זיא
 "טפנוקוצ, עיצאזינַאגרָא טנגוי רעשיטארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ
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 ןעמונעג ןיוש ןבָאה סע .גירק ןגעק ףורפיוא ןקימַאלפ ַא טזָאלעגסױרַא

 טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ףורפיוא ָאזַא ,ןטכירעג-דלעפ יד ןטעברַא

 ןגָאז וצ טכילפ יד .הילת ַא רעדָא ,ּפָאק ןיא ליוק ַא ןופ הנכס רעד

 ןייק רַאפ ןלעטשּפָא ךיז טזָאלעג טשינ רעבָא טָאה ,ףרַאד ןעמ סָאװ

 ,העינמ

 ךיז טָאה סע ןוא ןרָאװעג טקורדעגּפָא םייהעג זיא ףורפיוא רעד

 עלַא ןופ .םיא ןטײרּפשרַאפ ןופ עבַאגפױא ערעווש יד טלעטשעגקעווַא

 טָאה סע ןוא ןלַאפכרוד לָאז ךַאז יד זַא ,רַאפעג יד טרעיולעג טָאה ןטייז

 ךיז ןעמ לָאז בױהנָא םייב דלַאב זַא ,טלעפעג טשינ ךס ןייק עקַאט

 ןרָאװעג טקַאּפעגניא רעקורד םייב ןענעז ןפורפיוא יד ,ןשטילגסיוא

 ,רבה רעד טָאה ,רעקיטכיזרָאפ סָאװ ןייז וצ ידכ .שיוק ןסיורג ַא ןיא

 טימרעד ךיז טָאה רעכלעוו ,(םולש) טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא

 ַא ןופ ףליה רעד ןָא ןגָארטוצקעװַא ןיילַא שיוק םעד ןסָאלשַאב ,ןעמונרַאפ

 ןטימ ןיא אקוד ןגָארטקעװַא ןוא .רכח ןטייווצ ַא ןופ רעדָא רעגערט

 טימ רערעטיש ןענעז ןסַאג יד ןעוו ,טנװָא ןיא טשינ ןוא גָאט ןלעה

 גָאט-רעמוז ןסייה ַא ןיא .ןעלציּפש-יײצילָאּפ טימ רעלופ ןוא ןשטנעמ

 "עג םיא ןוא סעציײלּפ יד ףיוא שיוק ןרעווש םעד ןעמונעג רע טָאה

 .ענלעשזד וצ עיּפילָאװָאנ ןופ ןייג רע טָאה טפרַאדעג ,ןסַאג רָאּפ א ןגָארט

 ףיוא ףיוה-עכריק ןיא ןיירא וע זיא ,געוו םעד ךיז ןצריקראפ וצ ידכ

 ,סַאג אנלעשזד ףיוא גנַאגסיורא ןא ךיוא טַאהעג טָאה סָאװ ,יקּפילָאװַאנ

 -רַאפ ןעוועג סַאג אנלעשוד ףיוא רעיוט רעד רעבָא זיא לזממילש םוצ

 ַא ןעמוקעגסיורא ףיוה-עכריק ןיא ןינב ַא ןופ זיא לייוורעד .ןסָאלש

 םעד ןטכַארטַאב ןעמונעג ןגיוא עטרעדנואוורַאפ טימ ןוא טנַאיצילָאּפ

 ןוא סייוש טימ רענעסָאגַאב א ,םורַא ךיז טיירד רעכלעוו ,ןאמנגניי

 ,ףיוה-עכריק ןיא ,סעציילּפ יד ףיוא שיוק םענעדָאלעגנָא ןרעווש ַא טימ

 ןעגנָאהעג זיא רבח ןופ ןבעל סָאד ןוא גנומענרעטנוא עטגַאוװעג עצנַאג יד

 ןייז ףיא ןעמענוצפיורַא טימַאב ךיז טָאה רבח רעד .רָאה ַא ףיוא

 עלַאמרָאנ טימ זיא ןוא טייקיאור רעקידנעטשלופ ןופ עקסַאמ ַא םינפ

 ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,טנַאיצילָאּפ םעד ןעגנַאגעגנגעקטנַא טירט

 ,טנאיצילָאּפ םעד ןעגנאגעגייברַאפ זיא רע .,רעיוט םעד ןוא םיא ןשיווצ

 םיא ךָאד ןוא שיוק ןטימ רוחב ןפױא טקוקעג קירעגיינ טָאה רעכלעוו

 ,םולשב ךרודַא זיא רַאפעג עטשרע יד .טעּפעשטרַאפ טשינ
 ןרָאפ וצ ? דנאל ןרעביא ןפורפיוא יד רעבָא ןעמ טקישעצ יו

 םעד ץוחַא .ןכַאז עטכייל יד ןופ ןעוועג טשינ זיא ןַאב רעד טימ

 טָאה ןעמ :ןױישזַאסָאּפ יד ייב סעיזיווער ןעמוקעגרָאפ ןגוצ יד ןיא ןענעז
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 סענעשעק יד ןיא טקוקעגניירא ,ןטנעמוקָאד עכעלנעזרעּפ טגערפעג
 ןעמ .טלַאהּפָא ןייק ןייז טנעקעג טשינ טָאה סָאד .ךעלקעפ יד ןיא ןוא
 םירבח עטטטסיירד ןוא עטסגניי עמַאס יד ןופ עּפורג א טכוזעגסיוא טָאה
 ךעלקעּפ טימ טעטש ענעדישרַאפ ןיא טקישעג ייז ןוא סעטרבח ןוא
 םיחולש יד ןופ ןבעל סָאד ייס ,תוחילש יד ייס זיא ,ָאד ךיוא ,ןפורפיוא
 ,םולשב ךרודא זיא סָאד ךיוא רעבָא -- רָאה א ףיוא ןעגנאהעג



 ךָאפנעמַאװצ רעטייוצ רעד 5

 רעטייוצ רעד ןעמוקעגרָאפ ןיא 1920 יַאמ 2422 םעד
 ."טפנוקוצ , רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל

 זיא ,רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג םעד טניז קעװַא זיא סָאװ ,רָאי סָאד
 -טנגוי יד ןופ גנורַאפרעד ןוא טעברַא רעויטקַא טימ ךייר ןעוועג
 םעד ןגעװ ןעוװעג קיטױנ זיאס .רעטרע יד ףיוא סעיצאזינַאגרָא
 טטטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה םעד ץוחא .ןדערוצכרוד ךיז םעלַא
 -ַאגרָא רעד ןופ רעטקַארַאּכ ןשיטַאדקַאמעד םעד ןטלַאהרעטנוא טלָאװעג
 ןצנַאטסניא עקידנריפנַא יד טפָא ןלייוורעביא ךרוד שיצַאזינ

 םישדח 6 עדעי סעיצאזינַאגרָא עקיטרַא יד ןגעלפ ללכ יּפ לע
 -למָאק ןָאיַאר יד ךיוא זא ,טלָאװעג טָאה ןעמ .ןטעטימָאק עיינ ןלייוו
 םוצ ןלעטש ךיז רעטּפָא ןלָאז טעטימָאק-לַארטנעצ רעד ןוא ןטעט
 ןעגנוניימ ןוא ןשטנואוו ערעייז ןרעהסיוא ,רעדילגטימ יד ןופ טּפשמ

 -יפנָא רעד ןיא ןקורוצסױרַא ךיז םירבח עיינ טייקכעלגעמ ַא ןבעג ןוא
 רָאפנעמַאװצ רעטייוצ רעד סָאװ ,ךיז טרעלקרעד םעד טימ .גנור
 ,ןטשרע ןכָאנ רָאי ּפָאנק א םיוק ןעמוקעגרַאפ זיא

 ןסָאלשעגנָא לעמרָאפ ךיז טָאה רָאפנעמַאזוצ ןט2 ןוא ןט1 ןשיווצ

 יד ןופ דנַאברַאפ רעד ךיוא ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ, .ָא .י ,ד ,ס רעד ןיא
 עשיטסינויצ יד וצ ךּפחל .עיצילַאג ןיא רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי
 -רַאּפ רעייז ןטלאהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגעווַאב עשיטקָאדָאטרַא ןוא
 יד טימ עיצילַאג טקינייאראפ טשינ ןרָאי עגנַאל ןוא םזירַאלוקיט
 דלאב גנוגעװַאב -רעטעברא עשידיי יד טָאה ,דנַאל ןופ ןלייט ערעדנַא
 טײקטצענערגַאב עשיטסירַאלוקיטרַאּפ יד ןעוועג רכוג ןָא ביוהנָא ןופ
 ,גנוגעווַאב עכעלטייהנייא ןַא טעדליבעגסיוא ןוא

 יז ןעװ ,טייצ א ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא רָאפנעמַאװצ רעט2 רעד
 ןלױּפ ןיא גנוגעוװוַאב רעטעברא רעשידיי רעד ןגעק ןעגנוגלָאּפרַאפ
 טאהעג טשינ ךָאנ ןבָאה ייז שטָאכ ,ןביוהעגנָא טאהעג ןיוש ךיז ןבָאה
 ,רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ א טימ סָאװ ,םרָאפ עפרַאש ענעי ןעמונעגנָא
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 עשיטסילאיצָאס, יד ,ןאגרָא ריא ןיוש זיא ,טנגוי רעד ךייש סָאװ
 טָאה ןעמ .גנוריגער רעד ךרוד טלעטשענּפָא ןעוועג ,"עמיטש-טנגוי
 זיא רָאפנעמַאזוצ רעד .רעקיטכיזרָאפ ןייז לָאמ סָאד טזומעג רעבירעד

 ,םייהעג ןיא ןעמוקעגרָאפ
 ןגַארפ ערעדנַא ייר ַא ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ טכירַאב רעד

 -סױרַא טשינ תועד-יקולח עלעיּפיצנירּפ ןייק ןבָאה גנונדרָא-גָאט ןופ
 -סגנוניימ עשיטקַארּפ עטמיטשַאב ןעװעג ןענעז סע ׂשטָאכ ,ןזיוועג

 ןעגנוכיירגרעד יד ןגעוו טלייצרעד ןבָאה ןטַאגעלעד יד .ןטייקנדישרַאפ

 .רעטרע יד ףיוא ןעוטפיוא ןוא
 ,עפיט ןפורעגסיורא טָאה סָאװ ,עגַארפ ןייא ןעוועג זיא ןגעקַאד

 .תועד-יקולח עלעיּפיצנירּפ
 -ומָאק ןגעו עגַארפ יד ןענַאטשעג זיא גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןיא סָאװ ,לאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסינ

 ,1919 רָאי
 -עד ןיא רעדנעל ליפ ןופ גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא

 -"רעטניא ןשיטסינומָאק םוצ ןייטשוצ ןגעוו עגארפ יד ןענַאטשעג טלָאמ
 "איצָאס רעד ןופ ןלייט עטמיטשעג-רענָאיצולָאװער יד ,לאנָאיצַאנ
 ךיז טָאה סע יװ -- טביולגעג טלָאמעד ןבָאה גנוגעווַאב רעשיטסיל

 -ָאיצולָאװער זא --- עיזוליא ןא ןעוועג סָאד זיא ןזיוועגסיורא רעטעּפש

 ןדליבסיוא ןוא ןעמַאזוצ ןייג ןענעק ןטסינומָאק ןוא ןטסילַאיצַאס ערענ

 רעד זא ,טביולגעג ןבָאה ייז .עיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנרעטניא ןייא
 -ער עלא ןעמענניירא ןענעק טעװ לאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסינומָאק
 -איצָאס -- גנוגעװַאב-רעטעברא רעד ןופ ןעגנוריטַאש ערענָאיצולָאװ

 ,ןטסינומָאק יװ טוג יוזא ,ןטסיל
 "טפנוקוצ , רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ןטייווצ ןרַאפ ןכָאװ רַאּפ ַא

 ןגעוו סולשַאב ַא ןעמונעגנָא "דנוב , ןופ רָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ רעד טָאה

 טייקימיטשנייא ןייק .לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןיא ןטערטניירא

 רעריפ רעטמירַאב רעד .ןעװעג טשינ רעבָא זיא עגַארפ רעד ןגעוו

 ןיא .םעד ןגעק שירָאגעטַאק ןעוועג זיא םעדעמ רימידַאלװ "דנוב , ןופ

 םענייא ןיא .טקנוּפדנַאטש ןייז טעדנירגַאב רע טָאה ןעלקיטרַא ייר ַא

 םעד טגָאזעגסיוארָאפ רע טָאה םזיװעשלָאב ןגעוו ןעלקיטרַא ענייז ןופ

 -סיורָאפ רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ ייברעד ןוא רָארעט ןכעלקערש

 ןטכינרַאפ רָארעט רעד טעװ זיולב טשינ זַא ,טנָאטַאב טייקידוועעז
 רָאנ ,דנַאלסור ןיא ןטנעמעלע עשיטסילַאיצָאס ןוא עשיטַארקַאמעד יד

 ,תונברק יד ןייז ןלעװ אפוג םזיװעשלָאב ןופ רעריפ עטסקיטכיוו יד ךיוא



 199 ןלוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי

 ןזיוועגסיורא ךיז רעטעּפש ןרָאי טימ ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו עקיזָאד יד
 ןעזעגסיוא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ייז תעב ןבָאה ,עשיאיבנ ןייז וצ
 .ןענופעג טשינ גנַאלקּפָא ןייק ןבָאה ןוא ךעלביולגמוא ,שיטסַאטנַאפ

 ןשיטסינומָאק ןגעוו "דנוב, ןופ רָאפנעמַאזצ ןופ סולשַאב ןכָאנ

 יד ףיוא ןרָאװעג טריטַאבעד עגַארפ עבלעז יד זיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא
 רעטייוצ רעד טָאה ףוסל ןוא עסערפ-"טפנוקוצ , רעד ןופ ןטלַאּפש

 -סיורַא ךיז ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ "טפנוקוצ , רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ
 ,לאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק ןיא ןטערטניירא רַאפ טגָאזעג
 ןטאגעלעד יד זיולב טשינ טלייטעצ ןעוועג ןענעז עגַארפ רעד ןגעוו

 -ףאפ ךיז טָאה רָאפנעמַאזצ רעד .טעטימָאק-לארטנעצ רעד ךיוא רָאנ
 ,טעטימָאק-לארטנעצ םעיינ א ןלייווסיוא ןטימ טקידנע

 יד ףיוא ןרָאפוצרעדנַאנַאפ ךיז ןזיוװַאב םיוק ןבָאה ןטַאגעלעד יד

 יד ,דנַאל סָאד טּפַאכרַאפ לענש ןבָאה ןעמַאלפ-המחלמ יד יװ ,רעטרע
 -עגוצ ןענעז ייז זיב טייז ברעמ וצ טקורעג ךיז רדסכ ןבָאה ןטנַארפ
 ןעגנאגעג זיא םעד טימ ךיילגוצ ,לסייוו רעד ןופ סעגערב יד וצ ןעמוק

 ,גנוגעוװַאב-רעטעברא רעד ןגעק סעיסערּפער ןופ לגָאה א

 יד ןיא ןרָאװעג טּפאכעגניירא ןענעז סעיצאזינַאגרָא עקיטרָא יד
 ןרָאװעג ןבירעצ ןענעז ייז ןופ ךס א ןוא ןשינעעשעג יד ןופ רעדער
 ןפױלטנַא סָאד ,ןטסערַא יד ,םירבח עטסוויטקַא יד ןופ עיצאזיליבָאמ יד
 ךעלגעממוא ןבָאה סעיצארעּפָא-גירק יד ןוא ןטייווצ םוצ טֹרָא ןייא ןופ
 ,טעברַא עלַאמרָאנ ַא טכַאמעג

 םדוטש רעד זַא ,גנוגעװַאב יד ןעוועג רעבָא זיא ףיט ןוא טיירב וצ
 -ינַאגרָא ייר א .דרע רעד ןופ ןקעמּפָא ןוא ןטכינרַאפ ןענעק יז לָאז
 ןייק ףיוא ןבָאה (שזדָאל ןוא עשרַאװ --- עטסערג יד ייז ןשיווצ) סעיצַאז
 יד ןבָאה יז םגה ,טעברא רעייז טלעטשעגּפָא טשינ טנעמָאמ ןייא

 "לארטנעצ רעד ,ויטַאריּפסנָאק גנערטש ןריפ טזומעג ןיוש טעברַא
 ןבעגוצסױרַא ןזיוװַאב ךָאנ ילוי ןוא ינֹוי ,יַאמ םישדח יד ןיא טָאה טעטימָאק
 טשינ ךיוא ןיוש סָאד זיא רעטעּפש ,סעבַאגסיוא-גנוטייצ עקילָאמניײא
 .ןעוועג ךעלגעמ



 ױבפיואיקירוצ 8

 -גירק יד יװ םעד ךָאנ -- 1921 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא
 טלעטשעגנייא ךיז טָאה סע ןוא טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה סעיצַארעּפָא
 ןַא ןביוהעגנָא רעדיו ךיז טָאה --- םולש רעשיטעווָאס-שיליוּפ רעד
 טָאה ןעמ .גנוגעווַאב-טנגוי רעד ןֹופ סעצָארּפ-יובפיוא רעוויסנעטניא
 רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז םירבח ,תוחכ יד ןעמונעגפיונוצ רעדיוו
 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןוא תוסיפת יד ןֹופ ןוא ײמרַא

 -רעד קירוצ רַאפ ףמַאק רערעווש ַא ןביוהעגנָא ךיוא ךיז טָאה סע
 עשיטילָאפ סלא ,"טפנוקוצ, .ָא .י .ד .ס יד .טעטילַאגעל יד ןרעבָא
 סָאװ ,עיצוטיטסניא ןַא יוװ טרירטסיגער ןעוועג טשינ זיא ,עיצאזינַאגרָא
 טָאה יז .ןריטסיזקע וצ טכַאמ רעד ןופ שינעביולרעד ַא ןבָאה ףרַאד
 יד יו יוזַא .ץנעטסיזקע םצע ריא ךרוד טכער ריא ןעוועג הנוק
 -וצ, יד זא ,קנַאדעג םוצ ןרָאװעג טניואוועגוצ 1920 ןיא זיא יײצילָאּפ
 קנַאדעג םעד ריא ןעמ טָאה ,עיצַאזינַאגרָא ענעטָאברַאפ ַא זיא "טפנוק
 -תונשקע ןָאט טפרַאדעג ןעמ טָאה סָאד .,ּפָאק ןופ ןגָאלשסױרַא טזומעג
 ,ןבולק טנפעעג טָאה ןעמ .ץַאלּפ ןופ ןטערטּפָא ןלעו טשינ ךרוד קיד
 -סיורא ןוא סעיצארטסנָאמעד ןוא ןעגנוזעלרָאפ טנדרָאעגניײא ,ןלוש-טנווָא
 ןייא ןטָאברַאפ ןעמ טָאה .רעטייוצ רעד ךָאנ גנוטייצ ןייא ןבעגעג
 עטייוצ א ןענישרעד דלַאב זיא ,ןעמָאנ ןייא רעטנוא גנוטייצ-טנגוי
 טעוו'ס ןעמעוו רעוו עגַארפ יד ןעוועג זיא'ס .ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא רעטנוא
 ףךיז ןבָאה ןטסילַאיצַאס עכעלטנגוי עשידיי יד ןוא .ןכַאמ דימ רעירפ
 ,םינשקע ערעסערג יד רַאפ ןזיװעגסיױרַא

 ,ּפעלק עטסעפ טּפַאכעג תונשקע רעד בילוצ ןעמ טָאה לָאמטפָא
 יַאמ ןט1 םעד ןבירטעצ יײצילָאּפ יד טָאה ,לשמל ,1921 יַאמ ןט1 םעד
 םעד ךָאנױעד טּפַאלקעצ ןוא עשרַאװ ןיא "טפנוקוצ, רעד ןופ גניטימ
 ןופ עיצַארטסנָאמעד-יַאמ רעט1 רעד ןופ ץַאלּפ-למַאז םוצ גוציןסַאג
 ,רעיוט םענרעזייא םעד רעביא ןגעקטנַא ןטרָאג ןשיסקַאז ןראפ "דנוב,
 ןעגנומוצרַאפ-ליצילָאּפ יד ןסירעגכרודַא טָאה טנגוי יד ןעװ ןוא
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 רעד ןופ עקַאטַא רעלַאטורב רעד טימ ןפָארטעגנָא רעדיוו ךיז יז טָאה
 טלמַאזרַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ ,הנהמ רעקיזיר רעד ףיוא ײצילַאּפ-רעטיײר
 .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןוא "דנוב, ןופ רענעפ יד רעטנוא

 טָאה שזדָאל ןיא .טעטש ערעדנַא ייד א ןיא ןעוועג זיא ךעלנע
 "סערא ,קיירטש םעניימעגלא ןַא טימ תוכייש ןיא ,1921 ץרעמ ןיא ןעמ
 יד ןטלַאהעג ייז טָאה ןעמ ןוא "טפנוקוצ , ןופ רעדילגטימ 16 טריט
 ןופ יַאמ ןט1 םעד .םישדח 2 --- דנַאטשוצ-םַאנסיוא ןופ טייצ עצנַאג
 -עיצַאוטסנַאמעד םעד ןיא ןסירעגניירא יײצילַאּפ ךיז טָאה רָאי ןבלעז
 -סנַארט יד ןסירעצ ,עיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצ , רעשזדָאל רעד ןופ גוצ

 -ןַאפ רעד רַאפ .טריטסערא ןוא ןגָאלשעצ עכעלטנגוי ךס א ,ןטנערַאּפ
 סָאװ טקַאפ רעד שיטסירעטקארַאכ זיא עכעלטנגוי יד ןופ טייקנסיב
 עכעלטנגוי יד ךיז ןבָאה ,לַאפנָא ןשיאיײצילַאּפ ןפיוא טקוקעג טשינ
 עלעבייל רעגערט'ןָאפ רעייז טימ שארב ןוא ןעמונעגפיונוצ קירוצ ךָאד

 ,טָאטש ןופ ןסָאג יד רעביא טרישרַאמ רעטייוו יקצעינאשלא

 רעטיב ךיז טָאה גירק ןופ ההכות יד ואוו ,רעטרע יד ןופ סנייא
 לטשטש ַא -- עׂשראװ ייב ,ןישולאק לטעטש סָאד ןעוועג זיא ,ןסָאגעגטיױא
 ,גנוגעואב רעטעברא עשידיי עקרַאטש ַא טַאהעג דימת סטָאה סָאװ

 ךיז טָאה טנגוי יד רעבָא ,טלָאצַאב ןבעל ןטימ ןבָאה םירבח עקיגייא
 :טלייצרעד םינשקש ענעי ןופ רענייא .ןבעגרעטנוא טלָאװעג טשינ

 -שיליוּפ רעד ןופ רָאי סָאד ןעוועג זיא'ס ,1920 רעבמעווָאנ שדוח,
 ןעװעג ןענעז ערעזנוא םירבה עטסעב יד .המחלמ רעשיטסיװעשלַאב
 ,רעדלעפטכַאלש יד ףיוא ,סעּפָאקַא יד ןיא ןגעלעג ןוא ןפורעגקעווַא

 ןבָאה רימ ןוא ןבעגרעטנוא טלָאװעג טשינ ךיז ריִמ ןבָאה ךָאד רעבָא
 -טיוט רעד ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא טלָאמעד .טעברַא רעזנוא טריפעג

 טָאד .יקסווָאּפָאּפ המלש 'ה "דנוכ ,, ןופ רעציזרָאפ םעד רעביא לייטרוא
 -תיב א טלעטשעגרָאֿפ ךיז טימ טָאה ןבעל עכעלטפאשלעזעג עצנַאג

 -פנוקוצ , 9 ןענופעג ךיז ןבָאה טייצ-תושמשהח-ןיב רענעי ןיא ..ןימלע
 -ַאס ןופ ןָאפ עטיור יד ןביוהוצפיוא ןסָאלשַאב ןבָאה עכלעוו ,"ןטסיט
 .ןרָאװעג ןביױהעגנָא יינספיוא זיא טעברא יד .םזילאיצ

 ,(19230 ,25 'רנ ,"רעקעוו-טנגוי , גרעב .מ)

 ןרָאװעג טעדרַאמרעד זיא טנגעג רעשזמָאל ןופ לטעטש ַא ןיא

 ןופ רעריפ רעד ,רעוט עשידנוב ,רעדירב ייווצ ענייז טימ ןעמַאזוצ

 ,שטיוװָאלַאגעס 'ח עשזמָאל ןיא עיצַאזינַאגרָא-"טפגוקוצ , רעד

 ןָאטעגּפָא ךיוא רענלעז עטעוװעדליוועצ יד ןכָאה םיעותעת םישעמ
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 ןכערב טנעקעג טשינ רעבָא טָאה ץלַא סָאד .רעטרע ערעדנַא ייר ַא ןיא
 ןוא גנוגעווַאב רעייז ןעיוב וצ טנגוי רעד ןופ קשח ןוא ןביולג םעד
 ןָאמפ רעטיור רעד רעטנוא ףמַאק םעד ןריפ וצ

 -שילױּפ רעד זיא ,טַאטקַארט-םולש רעגיר םעד ןביירשרעטנוא ןטימ
 סָאד ןוא ןרָאװעג טרידיווקיל שיטקַאפ ןוא לעיציּפָא גירק רעשיטעווָאס
 ןכוז ןעמונעג ןֹוא סעגערב עלַאמרָאנ יד ןיא ןיירא קירוצ זיא דנַאל
 רעד רעביא טָאה םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא .םטיר-סנבעל ןלַאמרָאנ ַא
 -ינַאגרָא-טנגוי עשיטארקָאמעדילַאיצָאס יד דנַאל ןופ טיירב ןוא גנעל
 ,טעברא עלַאמרָאנ ריא ןלעטשנייא ןעמונעג רעדיוו "טפנוקוצ , עיצַאז



 ?ַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי רעשיטסינומָאק ?

 "טפנוקוצ, .ָא .י .ד .ס רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ןטייווצ ןכָאנ

 ןריזילַאער ֹוצ טימַאב ךיז טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה ןליוּפ ןיא
 -ַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק ןיא טירטניירא ןגעוו סולשַאב םעד
 וויטוקעזקע םעד טימ טקַאטנָאק ןיא טלעטשעג ךיז טָאה רע .לַאנָאיצ
 ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא "טפנוקוצ , יד ןוא לאנָאיצַאנרעטניא םעד ןופ
 טפרַאדעג טָאה סָאװ ,סערגנָאק ןטייוצ םוצ עיצאגעלעד א ןקיש וצ

 ,דנַאלשטייד ןיא ןעמוקרָאפ
 -ניא -טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ סערגנָאק רעד טָאה 1921 גנילירפ

 יד .אנעי טָאטש רעשטייד רעד ןיא ןביוהעגנָא ךיז לַאנָאיצַאנרעט

 -לארטנעצ ןֹופ רעדילגטימ 2 ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצאגעלעד-"טפנוקוצ,
 ,(גרעבמעל ןופ רעטצעל רעד) קַאוטיל ןוא םולש ח"ח יד --- טעטימָאק
 שיפּפעלק אלעה עט'ח ןירעוט-"טפנוקוצ , רעװעשרַאװ רעד ןופ ךיוא יו

 טָאה סָאװ ,עיצַאגעלעד יד .עיצַאגעלעד רעד ןופ ןירעטעברַאטימ סלַא
 טיירגעגוצ טָאה ,טכער-סגנוטַארַאב טימ סערגנָאק ןיא טקילײטַאב ךיז

 רעטקַארַאכ ןוא עטכישעג רעד ןגעוו םודנַארָאמעמ ןכעלריפסיוא ןַא
 םעד ןופ לייט א .גנוגעוװַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ
 -טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ עבאגסיוא רעד ןיא ןיירא זיא םודנַארָאמעמ
 רעד .(שטייד) "ןָאיצולָאװער רעד דנעגוי יד , --- לַאנָאיצַאנרעטניא
 "טפנוקוצ , רעד ןופ גנודנעוו יד ןטכַארטַאב טפרַאדעג טָאה סערגנָאק
 ,סולשַאב ַא םעד ןגעוו ןעמעננָא ןוא

 יד ,גנַאג ןטעטרַאװרעדמוא ןא טאהעג רעבָא טָאה סערגנָאק רעד

 ןטארעפער ,ןטכירַאב :לאמרָאנ ןעגנאגעגוצ ץלא זיא געט עטשרע
 א ןופ טַארעפער ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס .וו .א .א סעיסימָאק ,ןטַאבעד
 רעטניה .עגַאל רעשיטילָאּפ רעד ןגעוו ןרעטנימָאק ןופ רעייטשרָאפ
 סנעמעלא וצ .ףמאק רעטפאהבעל א ןעגנאגעגנָא רעבָא זיא ןסילוק יד

 ?לָאמָאסמָאק , ןופ עיצאגעלעד יד טלעפעג סערגנָאק ןפיוא טָאה גנוניוטש
 ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגֹוי רעשיטסינומָאק רעד ןופ ---
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 ,עװקסָאמ ןוא אנעי ןשיװצ קירוצ ןוא ןיה ןעגנַאגעג ןענעז ןשעּפעד
 ,ןזיװַאב טשינ ךיז טָאה דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןופ טַאגעלעד ןייק רעבָא

 -לעוו בילוצ ,הביס עקיטייז ַא טקורעגרעטנוא ךיז טָאה לייוורעד
 ףילרעב ןייק אנעי ןופ ןגָארטעגרעביא סערגנָאק םעד טָאה ןעמ רעכ
 םעד ךָאנ טייצ עצרוק א ןעמוקעגרָאפ זיא סערגנָאק רעטייווצ רעד

 טָאה ײצילָאּפ םייהעג יד ,דנַאלשטיײיד ןיא שטוּפ-ץרעמ ןשיטסינומָאק
 ןיא .טייקיטשט רעשיטסינומָאק רעד ףיוא גיוא ןַא ןטלַאהעג רעבירעד

 ןטלַאהרַאפ אנעי ןיא לעטָאה א ןיא יײצילָאּפ טָאה ןופרעד טַאטלוזער
 ךיוא ךיז ןבָאװ סע עכלעוו ןשיװצ ,רעדנעלסיוא ןטַאגעלעד עקינייא

 ךָאנ דלַאב ייז טָאה ןעמ םנה .ענעמוקעג לאגעלמוא עכנַאמ ןענופעג

 -ַאב ךָאד ןיא ,טיײרפַאב ןטָאטוּפעד עשיטסינומָאק ןופ ץנעוורעטניא ןַא
 סע ואוו ,ןילרעב ןייק סערגנָאק םעד ןגָארטוצרעביא ןרָאװעג ןסָאלש
 ,געט עקינייא ךָאנ ןעגנוציז ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא ןענעז

 -ףגפָא ךיז שירָאגעטַאק טָאה עיצַאגעלעד עשיטעווָאס יד יװ יױזַא
 ןייק סערגנָאק םעד ןגָארטוצרעביא טגנַאלרַאפ ןוא ןעמוק וצ טגָאז

 ,ןטאגעלעד יד רַאפ ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא עגַארפ יד זיא ,עװקסָאמ
 ,לאנַאיצַאגרעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ רַאטערקעס ןוא רעדנירג רעד

 -רָאפ ןשיטעװָאס ןגעק טרעוװעג קרַאטש ךיז טָאה ,גרעבנעצנימ יליוו
 ,גַאלש

 ,םינינע רָאּפ ַא ןדנוברַאפ ןעוועג טימרעד ןענעז סע

 טרעװ סע זא ,טײדַאּב עװקסָאמ ןייק ןייג סָאד טָאה ,סנטשרע

 םוכס רענעי ןעמונעגוצ לאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק םייב
 ,טגָאמרַאפ טלָאמעד ךָאנ טָאה רע סָאװ ,טייקיגנעהּפָאמוא ןופ

 לאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ גנוריפ יד ,סנטייווצ
 ןבעגעגרעביא ןוא טנעה סגרעבנעצנימ ןופ ןרעוו ןעמונעגסיױרַא טעוו
 ,רעייטשרָאפ ןשיטעװָאס ַא ןופ טנעה יד ןיא ןרעוו

 םענעלַאפעגכרוד םעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא ןעוועג זיא'ס ,סנטירד
 -םיורא עװקסָאמ ןופ םיחילש ךרוד זיא רעכלעוו ,שטוּפ ןשיטסינומָאק

 רעשיטסינומָאק רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןפיוא ןרָאװעג ןעגנואווצעג
 -ײטרַאּפ רעד יװ ,רעריפ עקיטכיװ ייר א ,דנַאלשטיײד ןיא ײטרַאּפ
 -עג ףרַאש ןבָאה ערעדנא ןוא ןיקטעצ ַארַאלק ,יוועל לואּפ רעציזרָאפ
 (קורדסיוא ןַא סיוועל לואּפ) "רענַאטסעקרוט , סָאװ ,םעד ןגעק טפמעק
 ,קיטקַאט עכעלדעש א טַאירַאטעלָארּפ ןשטייד םעד ןפרַאװנָא ןליוו

 גנולעטש רעד טימ טריזיטַאּפמיס טָאה רעכלעוו ,גרעבנעצנימ יליוו
 עװקסָאמ ןיא זא ,טסואוועג טָאה ,ןיקטעצ ַארַאלק ןוא יוועל לואּפ ןופ
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 -שטוּפ רעד ןגעק ןעננוטערטסיורא ענייז ראפ ץימש ןגירק רע טעוװ
 עװקסָאמ ןֹופ ןליו רעד .ןפלָאהעג טשינרָאג רעבָא טָאה'ס .קיטקַאט
 -וצרעביא ןסָאלשַאב ןרָאװעג זיאס .לעפַאב ַא וצ ךיילג ןעוועג זיא

 רעד .עװקסָאמ ןייק טערגנַאק םעד ןפור ןוא ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןסייר
 םישדח רֶאֹּפ א טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עװקסָאמ ןיא סעדגנָאק
 אנעי ןופ גנוצעזטרָאפ ןייק ןעוװעג טשינ זיא ,1921 רעמוז ,רעטעּפש
 ןא רָאנ -- טנעקרענא טשינ ןעמ טָאה ןטעברא ענעי -- ןילרעב ןוא

 ,ייגסָאדנופ ביױהנָא

 ןגעוו טקנוּפ ַא ןעוועג ךיוא זיא גנונעדרָא-גָאט רעגנַאל רעד ףיוא

 ןשיטסינויצ-ילעוּפ ןופ ןוא "טפנוקוצ , .ָא .י .ד .ס רעד ןופ גנודנעוו רעד
 ןשיטסינומָאק ןיא רעדילגטימ סלא ןרעוו וצ ןעמונעגנָא דנַאברַאפ-טנגוי

 לָאמ סָאד ןיא עיצאגעלעד-"'טפנוקוצ, יד ,לאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי
 ךיוא יו ,םולש ןוא (רעטלַא רָאטקיװ) ןַאמרָאל ח"ח יד ןופ ןענַאטשַאב
 טָאה עװקסָאמ ןיא סערננַאק רעד .ןירעטעבראטימ סלא אלעה עט'ה
 "גנונעפע רעד ךָאנ סייררעביא ןסיורג א טימ ,ןכָאװ רָאּפ א טרעיודעג

 רעד ןיא סָאװ ,םעד בילוצ ןעוועג זיא הקספה עגנַאל יד  .גנוציז
 סערגנָאק רעטירד רעד ןעמוקעגרָאפ עװקסָאמ ןיא ןזיא טייצ רעבלעז

 .ןרעטנימָאק ןופ

 טָאה סָאװ ,עיסימָאק עלעיצעּפס א ןּרָאועג טעדליבעגסיוא זיא סע
 עשידיי עטנַאמרעד-רעירפ עדייב ןופ ןעגנודנעוו יד ןטכַארטַאב טפרַאדעג

 עכלעוו טיול ,םיללּכ יד סערגנַאק םעד ןרידנעמשקער ןוא סעיצָאזינַאגרָא
 -ָאק רעד ןופ רעציורָאפ רעד .ןעמעננָא סעיצַאזינַאגרָא יד לָאז ןעמ
 ןשיטסינומָאק ןשיניירטסע ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעוועג זיא עיסימ
 טרירעפער עגארפ יד ךיוא טָאה רעכלעוו ,רעליש -- דנאברַאפ-טנגוי
 ןבָאה עיסימָאק רעד ןופ ןעגנוציז יד ןיא .סערגנָאק ןופ םונעלּפ ןראפ

 עשידיי "עיצקעסוועיג רעד ןופ רעייטשרָאפ-טנגוי טקילײטַאב ךיז

 א ,(דנַאברַאפ טעװַאס ןיא ייטראפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ עיצקעס

 ןטאגעלעד יד ,ייטראּפ רעשיטסינומָאק רעשיליוּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ
 "טנגוי ןשיטסינויצ-ילעוּפ ןופ טָאגעלעד רעד ןוא "טפנוקוצ , ןופ

 ,(עּפמַאל דערפלא) יקסלַא --- דנַאברַאפ

 -ידנוב א :טקנוּפדנַאטש ירד ןעוועג ןענעז עיסימָאק רעד ףיוא

 רעטצעל רעד ."רעשיקעסוועיג א ןוא רעשיטסינויצ-ילעוּפ א ,רעש

 ןרעהפיוא ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידיי יד זַא ,וצרעד טליצעג טָאה

 -טינומָאק טעניימשגלא ןופ ןרעוו ןעגנולשרַאפ ןלָאז ןוא ןריטסיזקע וצ



 ץרע ה .ש 202

 םורא טריפעג רקיעב ךיז טָאה טיירטש רעד .דנַאברַאפ-טנגוי ןשיט
 ,גנוגעווַאב טנגוי רעשידיי רעד ןופ עימָאנָאטױא ןופ סָאמ רעד

 סערגנָאק ןופ םונעלּפ םוצ ןעמוקעג זיא רעליש טנערעפער רעד
 טגָאזעגסיורא ךיז טָאה רע .סעיצאדנעמָאקער "עשיקעסוועי, יד טימ
 ייברעד ,ןויצ-ילעוּפ יד ןופ ןוא "טפנוקוצ ,, רעד ןופ ןגאלשרָאפ יד ןגעק

 עלעיצעּפס ןייק ָאטשינ זיא סע זא ,קנַאדעג םעד טריפעגכרוד רע טָאה
 ןופ ןקילב יד טימ טריזימעלַאּפ טָאה רע .עגארפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי
 .עגארפ-ןדיי רעד ןיא ןויצ-ילעוּפ ןוא ?דנוב ,

 טעדנירגַאב טָאה רע .רעטלַא רָאטקיװ טדערעג טָאה ןרעליש ךָאנ
 טקידײטרַאפ ןוא עגַארפ-ןדיי רעד ןיא "דנוב , ןופ טקנוּפדנַאטש םעד

 א ןטלַאהוצניא טליצעג ןבָאה סָאװ ,"טפנוקוצ , ןופ ןגַאלשרָאפ יד

 ןטעברַא גלָאפרעד טימ ןענעק וצ ידכ ,עיצאזינַאגרָא-טנגוי עשידיי
 ןוא עלאיצָאס יד ןטסעבמַא ןליפרעד ןוא הביבס רעשידיי רעד ןיא
 -נוזַאב .טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןבַאגפיוא עלַאנָאיצַאנ
 ןוא ןגָארפ עלַאנָאיצַאנ ןופ ליונק יד טרעטנַאלּפעגפױא רע טָאה סרעד
 "קעווא ןפוא ןוויטימירּפ א ףיוא טָאה רעליש סָאװ ,גנוגעווַאב-רעטעברא
 ,טלעטשעג

 .עּפמַאל טסינויצ-ילעוּפ רעד ןעוװעג זיא רענדער רעטירד רעד
 סלא עניטסעלַאּפ ןוא םזינויצ םעד טנָאמרעד טשינ ירמגל טָאה רע

 -ַאנָאקע רעד ןגעוו טדערעג רקיעב רָאנ ,עגַארפ-ןדיי רעד ןופ גנוזייל

 'נעװטיונ רעד ןגעוװ ןוא ןדיי יד ןופ עגַאל רעלאמרָאנ-טשינ רעשימ

 ירעטנוא ךיוא רע טָאה ייברעד .ּרעפטנע ןַא ףיורעד ןבעג וצ טייקיד
 "ומָאק זיא גנוגעװַאב-טנגוי עשיטסינויצ-ילעוּפ יד תעב זא ,ןכָארטשעג
 ,עשיטסינומָאק ןייק טשינ גנוגעוװַאב-טנגוי עשידנוב יד זיא ,שיטסינ
 ןסירעגרעביא סערגנָאק ןכָאנ דלַאב טָאה עּפמאל) עשיטסילַאיצָאס א רָאנ
 -סינומָאק רעשיליופ רעד ןיא רעוט א ןרָאװעג ןוא ןויצ-ילעוּפ יד טימ
 עשיטסינומָאק יד ןוא 1942 ףוס ןברָאטשעג זיא רע ,ײטרַאּפ רעשיט
 ןופ גָאלַאנדיא , סלַא טביולעג ןגָאלָארקענ עריא ןיא םיא טָאה עסערּפ

 טײצרָאי ןטשרע םוצ ."טייקינייא רעלַאנַאיצַאנ ןופ טנָארפ ןשיליוּפ

 רעשירָאזיװָארּפ רעשיטסינומָאקדָארּפ רעשילױּפ רעד ךרוד עּפמאל זיא
 רַאפ ?רעדרָא-דלַאװנורג , ןטימ ןרָאװעג טנױלַאב ןילבול ןיא גנוריגער
 ,(ןטסגידרַאפ עש'טָאירטַאּפ

 "-עלעד רעשיטעווָאס רעד ןופ דילגטימ ַא טדערעג ךָאנ ןבָאה סע
 ןליוּפ ןיא ייטראּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעייטשרָאפ א ןוא עיצַאג
 רעשיטסינומָאק רעד) טסייג .י -- .ס .ס ןופ רעוט רענעזעוועג רעד --
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 ןייז -- רעטעּפש ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןליוּפ ןיא דנַאברַאפ-טנגוי
 ,(1922 ץרעמ ןיא טשרע ןעמוקעגרָאפ זיא רָאפנעמַאזוצ רעטשרע

 ןסיירוצרעביא גַאלשרָאפ א ןרָאװעג ןגָארטעגניירא זיא םעדכָאנ
 -"טפנוקוצ , רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .עגַארפ רעד רעביא ןטַאבעד יד
 ןריפ וצ רעטיױװ ןטַאבעד יד טגיילעגרָאפ םולש 'ח טָאה עיצאגעלעד

 רעבא זיאס .טרעלקעגפיוא קיטייזלא טשינ ךָאנ זיא ןינע רעד לייוו
 ןעמָאנ ןיא טָאה אלעה עט'ח .ןסילש וצ ןטַאבעד יד ןרָאװעג ןסָאלשַאב

 -ָארּפ א טימ גנורעלקרעד ַא ןבעגעגּפָא עיצאגעלעד-"טפנוקוצ , רעד ןופ
 טמיטשעג טשינ עיסימָאק רעד ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןגעק טסעט
 םעדכָאנ סָאװ ,םעד ןגעק ךיוא יו ,"טפנוקוצ , רעד ןופ ןגָאלשרָאפ יד

 עשידיי יד ןגעוו ןסולשאב יד ןעמונעגנָא ןיוש טָאה עיסימָאק יד יוװ
 ןופ ןסיוו םעד ןָא עגר רעטצעל רעד ןיא ןענעז ,סעיצאזינַאגרָא-טנגוי
 .ןעגנורעדנע עקינייא ןרָאװעג טכאמעג עיסימָאק רעד

 סָאװ ,טקעיָארּפ עיצולָאזעער םעד ןעמונעגנָא טָאה סערגנַאק רעד
 יד ייס ןפרָאװעגּפָא טָאה עיצולָאזער יד .טגיילעגרָאפ טָאה רעליש

 ןרעדנַא ןשיווצ .ןויצ-ילעוּפ ןופ ייס ,"טפנוקוצ , רעד ןופ ןגאלשרָאפ
 :עיצולָאזער רעד ןיא טגָאזעג טרעו

 -רעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ סערגנָאק רעטייווצ רעד ,
 -וטלוק-לאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ עשיטסידנוב יד טלָאה לאנָאיצַאנ
 עלא ןלייטסיוא ןוא ןעמעננעמַאזוצ סָאד .ה ,ד ,עימָאנָאטױא רעלער
 עלערוטלוק-לאנָאיצַאנ ראפ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןסַאלק

 ,הכולמ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד וצ עגונ זיא יז לפיוו ףיוא ,ןקעווצ

 ןדישטנא יז טפרַאװ ןוא עשיטסילַאנָאיצַאנ ןוא עשיטסימרָאפער סלא

 ,"ּפָא
 יד ןופ לרוג ןקידרעטייוו ןגעוו עגארפ רעקיטכיוו רעד ךייש סָאװ

 :עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד טגָאז ,סעיצאזינאגרָא-טנגוי עשידיי
 -ַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ סערגנָאק רעטייווצ רעד,

 עלַאנָאיצַאנ-שידיי עטרעדנוזעגּפָא ןפַאש סָאד ּפָא טפרַאװ לאנָאיצ
 ,?לאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק ןיא סעיצקעס
 יד ביוא :ךַארּפש רערָאלק ַא טימ טדערעג טָאה עיצולָאזער יד

 -רעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק םוצ ןרעהעג ליוו טנגוי-רעטעברא עׂשידיי
 -ינַאגרָא ןַא ייס ,עשיאעדיא ןַא ייס ןריפכרודַא יז זומ ןַאד ,לַאנָאיצַאנ
 ענעדישרַאפ ןופ ןטאגעלעד יד  ,עיצַאדיװקיל-טסבלעז עלענַאיצַאז

 בגַא זיא'ס עכלעוו ןשיווצ ןוא ןסָאלשַאב סָאד ןבָאה עכלעוו ,רעדנעל
 גנונא עּפַאנק א טאהעג ןבָאה ,ןדיי עטרילימיסא לסיב שּפיה א ןעוועג
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 יד ןיא טריטנעירָא קינייװ ךיז ןוא ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןבעל ןגעוו
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעליש ,טנערעפער רעד וליפא ,ןגַארפ עשידיי
 טלדנַאהַאב ןינע םעד טָאה ,ןעמעלבָארּפ עטרירַאב יד טימ טנַאקַאב רעמ
 ןטנעמוגרא ערַאגלואװ טימ טרירעּפא ןוא ךעלכעלפרעביוא ץנאג

 טנעקעג טשינ יוװ ייס ןטַאגעלעד יד ןופ גנוניימ יד טָאה סנקירעביא

 רעד ןופ --- רָאטקַאפ ןקידנרידיצעד ןופ ןליוו ןרַאפ ; קידנבעגסָאמ ןייז
 ,ןגיוב טזומעג ךיז עלַא ןבָאה --- עיצַאגעלעד רעשיטעווָאס

 "טנגוי ןשיטטינומָאק ןופ ןֹוא סערגנָאק ןֹופ רעריפ עטסקיטכיוװ יד
 ,גרעבנעצנימ יליוו ןעוועג ןענעז דָאירעּפ םענעי ןיא לָאנַאיצַאנרעטניא

 (עיװַאלסָאגוי ןופ) שטיוװוָאואוו ,(דנַאברַאפ-ןטעוװָאס) ןיקצַאש רַאזַאל
 ןשיוצ .וויטוקעזקע םעייג ןיא ןיירא ןענעז ייז .ערעדנַא רָאּפ ַא ןוא
 -עיורט דעטעּפש רעד ןעוועג ךיוא זיא וויטוקשזקע ןיא רעטערטרַאפ יד

 ,ירָאד קַאשז --- ןטסישַאפ עשיויוצנארפ יד ןופ רעריפ רעטמירַאב-קיר
 "סיורא דלַאב זיא לאנָאיטַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ גנוריפ יד
 וצ ןעגנאגעגרעביא זיא ןוא טנעה סגרעבנעצנימ ןופ ןרָאװעג ןעמונעג
 ,ראטערקעס רעיינ רעד ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,ןעניקצאש

 זיא ,רָאטַארַא ןוא רָאטַאזינַאגרָא רעדנצנעלג ַא ,גרעבנעצנימ יליוו
 -טּפיוה ןייז .ןרעטנימָאק ןיא רוגיפ עקידנריפ ַא ןעוועג ןרָאי עגנַאל ךָאנ
 עטסואוַאב יד ןריזינַאגרָא וצ ןרָאװעג ךָאנרעד זיא טעטילַאיצעּפס
 עשיטסינומָאק שיטקאט ,עשיאייטראּפמוא-טשרמולכ ,עלַאנַאיצַאנרעטניא
 -ייוצ רעד ראפ .םינינע עלעוטקא ענעדישראפ טעמדיוועג ,ןסערגנָאק

 רעשיטסינומָאק רעד טימ ןסירעגרעביא רע טָאה המחלמ-טלצעוו רעט
 רענעגנאהעג א ןרָאװעג ןענופעג המחלמ רעד תעב זיא ןוא גנוגעוװַאב
 ,ץייוש רעד ןיא לדלעוו ַא ןיא

 ןיא לָאר עקיטכיו א טליּפשעג ךיוא רעטעּפש טָאה שטיווָאיואוו
 ןופ ןרָאװעג ןסטָאלשעגסיױא רענַאיציזַאּפָצ סלא ףוסל זיא ןוא ןועטנימָאק
 ,יטראּפ רעשיטסינומָאק רעד

 טָאה גנוגעוַאב-טגגוי רעשיטסינומָאק רעד ןיא לָאר עסיורג א
 רעריפ רעד ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא רעכלעוו ,(* ןיקצַאש רַאזַאל טליּפשעג
 -ָאס ןיא ("לָאמָאסמָאק ,) עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסינומָאק רעד ןופ
 -אנרעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ רַאטערקעס ןוא דנַאברַאפ-ןטעוװ
 ,לאנָאיצ

 ,יקצַאש בקעי רייד רעקירָאטסיה ןופ קינעמילּפ ַא ('
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 "וצ , ןיא -- טעטיויטקַא עשיטילַאּפ ןייז ןביוהעגנָא טָאה ןיקצַאש
 ןיא עילימֲאפ רעשירהוס ַא ןופ דניק ַא ."דנוב , ןוא ?טפנוק
 רעד תעב ןרעטלע יד טימ ןעמַאװצ לאפוצ יּפ לע רע זיא ,שזדָאל
 "סיוא ןכָאנ .עװקסָאמ ןייק ןרָאװעג טלגָאװרַאפ המחלמ-טלעוו רעטשרע
 רעקירָאי-17 רעד זיא 1917 ןיא עיצולָאװער-ראורבעפ רעד ןופ ךורב
 סָאװ ,לזיירק-"טפנוקוצ א ןיא ןטערטעגניירא עװקסָאמ ןיא ןיקצַאש
 דילגטימ א ןעוועג ךיוא זיא רע .טעדנירגעג טרָאד טָאה קאניּפש ףסוי

 רָאי ןבלעז ןיא .עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ רעשידנוב רעװקסָאמ רעד ןופ
 יה ,םעד ךָאנ ,סעקיװעשלַאב יד ןופ טייז רעד ףיוא רעכיױרא רע זיא

 יס ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא ייס ןעװעג םש הנוק ךיז טָאה ןיקצַאש
 "טרשו עשיטסינומעק עטסקיטכיוװ יד ןופ רענייא סלא דנאלסיוא ןיא
 ןופ ןרָאװעג טקיטיײזַאב עיציזָאּפָא בילוצ רע זיא ,רעריפ ןוא רעגָאז
 טקישרַאפ ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיױא ,ןטמַא ענייז
 -קירוצ םיא ןעמ טָאה טייצנשיוצ רעד ןיא .רָאי 5 ףיוא ןרָאװעג
 ןיא ךרעב סעצַארפ א ןָא ןסָאשרעד ןוא גנוקישרַאפ רעד ןופ טננערבעג
 ,1936 רָאי
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 רָאפנעמַאזוצידנַאל רעטירד רעד ןעמוקעגרָאפ זיא 1922 לירּפא ןיא
 ןיא "טפנוקוצ, עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ
 ,ןלױּפ

 "דנַאל א ןעמוקעגרָאפ זיא ,1921 ינוי ןיא ,רעירפ םישדח 10 טימ

 יד .ןטַאגעלעד 24 טקילײטַאב ךיז ןכָאה סע רעכלעוו ןיא ,גנוטַארַאב

 זיא'ס .סעילצַאזינַאגרָא עקיטרָא 96 טלייצעג טלָאמעד טָאה ?טפנוקוצ
 רעד ןופ םרוטש ןכָאנ לכהיךס רעטשרע רעד ןרָאװעג טריפעגרעטנוא
 עקיטרָא 100 בֹורק ןופ רעפיצ יד ןיוש .המחלמ רעשיטעוװָאס-שילױּפ
 וצ ןעמוקעג זיא גנוגעווַאב-טנגוי יד לענש יװ ,טזייוו סעיצַאזינַאגרָא
 סָאד טלסיירטעגפיוא טָאה סָאװ ,עפָארטסַאטַאק-המחלמ רעד ךָאנ ךיז
 רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד .גנוטסיוװרַאפ ןוא ןברוח טגנערבעג ןוא דנַאל
 ,ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא גנומיטשַאּבטסבלעז עשיאעדיא יד ןוא יובפיוא
 -עטש עסיוױג טַאהעג גנוגעווַאב-טנגוי יד טָאה רעטרע ליפ ןיא םגה

 זא ,ןכָארטעג טָאה לָאמ ןייא טשינ .,ןענַאגרָא-ײצילָאּפ יד דצמ ןעגנור
 רעמענלייטנָא יד ןוא ןרָאװעג ןבירטעצ ןענעז ןעגנולמַאזרַאפ-טנגוי

 רעד ןרָאװעג טריטסערַא ןילבול ןיא זיא לַאפ ַאזַא תעב .טריטסערא
 טָאה ןילבול ןופ) .ץראווש סחנּפ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ
 ןעגנולעג םיא זיא ָאד ןוא עשרַאװ ןייק טריפעגרעביא ךָאנרעד םיא ןעמ
 ,(הרימש רעשיאייצילָאּפ רעד ןופ ןרעוו וצ ןענירטנא

 רעד ןגעוו עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא סעיסוקסיד עכעלריפסיוא ךָאנ

 ןופ סולשא2 םוצ ןעמענרַאפ ףראד "טפנוקוצ , יד סָאװ ,גנולעטש

 -ינַאגרָא-טננוי עשידיי יד חוכמ לאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק

 יד רָאפנעמַאזוצ-דנַאל רעט-2 רעד ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא ,סעיצַאז

 ןבָאה עכלעוו ,ןטַאגעלעד 29 ןעמוקעג ןענעז סע .,ןעמיטשַאב וצ עגַארּפ

 ןענעז לָאמ ןטשרע םוצ .סעיצאזינַאגרָא עקיטרָא 112 טריטנעזערּפער
 ,ןסערק) ןטיבעג-חרזמ יד ןופ םיחולש ןעוועג ךיוא

206 
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 ,עװקסָאמ ןיא סערגנָאק ןפיוא ןעװעג זיא סָאװ ,עיצַאגעלעד יד

 ,סולשאב םעד ןפרַאװּפָא ףראד "טפנוקוצ , יד זא ,קימיטשנייא ןעוועג זיא

 ביוא .טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא טשרעהעג טָאה טייקימיטשנייא עבלעז יד

 -יקולח ןעוועג טעטימָאק-לארטנעצ ןופ רעדילגטימ יד ןשיװצ ןענעז סע

 ,טסואװַאב יװ) .גנולעטש רעקידרעטייו רעד עגונב רָאנ זיא ,תועד

 ןשיטסינומָאק ןיא ןטערטניירא ןגעק ןעוועג הליחתכל טייהרעדנימ א זיא

 ,(לאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי
 זַא ,רָאלק ןעװעג זיא עװקסָאמ ןיא עיצַאגעלעד רעד רַאפ ןיוש

 ןלעטשּפָא טשינ ךיז טעװ לאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי רעשיטסינומָאק רעד
 טָאה ."טפנוקוצ, רעד ןליוו ןייז ןפרַאוװאוצנָא ןעלטימ םוש ןייק ראפ
 -רָאפ ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעיײטשרָאפ ַא ךָאד

 עסיורג א עיצַאגעלעד-?טפנוקוצ, רעד ןופ םענייא עװקסָאמ ןיא טגיילעג

 ראפ עיצאזינַאגרָא רעד ןיא עינַאּפמַאק א ןריפוצנָא ףיוא טלעג עמוס
 קידנענעק טשינ .סערגנָאק רעװקסָאמ ןופ סולשאב םעד ןעמעננָא
 ןטסינומָאק יד ןבָאה ,רעוט עכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןופ םענייק ןעניוועג

 ןוא "ןטסיטפנוקוצ , עקיטרָא עקינייא טימ טקַאטנָאק ַא טלעטשעגנייא

 ןעוועג זיא טָאטלװעד רעד טייז רעייז ףיֹוא ןענואוועגרעבירא ייז

 רעװקסָאמ םעד ןעמעננָא ןרַאפ טגָאזעגסיורא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ענעי זַא

 רעד ןופ סױרַא 1922 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןענעז ,סולשַאב
 ַא טָאה סָאװ ,"טפנוקוצ ,מָאק, ַא טעדליבעג ןבָאה ןוא עיצַאזינַאגרָא
 טסבראה ןיא ןיא ןוא ץנעטסיוקע ערעדנוזַאב א טריפעג םישדח רֶאּפ

 ,דנַאברַאפ-טנגוי ןשיטסינומָאק ןיא ןיירא 2
 ןיא ?טפנוקוצ, .ָא .י .ד .ס רעד ןופ רָאפנעמַאװצ רעטירד רעד

 טליצעג טָאה סָאװ ,סערגנָאק רעװקטָאמ ןופ סולשַאב םעד טָאה ןליוּפ
 ןדישטנא ,גנוגעװַאב-טנגוי עשיטסילאיצַאס עשידיי יד ןרידיווקיל וצ
 יד ןעמוגעגנָא רָאפנעמַאזוצ ןופ טייחרעמ יד טָאה ייברעד .,ןפרָאװעגּפָא
 ןעוועג זיא סָאװ ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ טייחרעמ רעד ןופ גנולטטש
 ,בגא לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק םוצ רעטנענ שיאעדיא
 -נעמַאזוצ ןטייווצ ןפיוא ןעמוקאב ךיוא ךיז טָאה טַאטלוזער רעבלעז רעד
 רעבמעצעד ףוס ןרָאװעג ןטלאהענּפָא זיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא "דנוב , ןופ רָאפ

 ,גיצנאד ןיא 1
 -רעביא טשינ טָאה "טפנוקוצ , ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטירד רעד

 -טנגוי רעד ןופ טייקנעדנובעגוצ רעד ןגעוו קפס ןטסדנימ םעד טזָאלעג

 ןיא ,עיצולָאזער א ןעמונעגנָא טָאה רע ."דנוכ, םוצ עיצאזינַאגרָא
 ;ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא סע רעכלעוו
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 ,"דנוב , ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא ךיז טניפעג "טפנוקוצ , יד
 ,"דנוב , ןופ םארגָארּפ סָאד טנעקרענא "טפנוקוצ ,, יד 2
 -ספמאק א ךיוא רָאנ ,סגנואיצרעד א ןיולב טשינ זיא יז 2

 .עיצַאזינַאגרָא
 עקידנעטשטסבלעו ןײק טשינ טריפ עיצאזינַאגרָא-טנגי יד 4

 .סעיצקַא עשיטילָאּפ
 יד וצ "ןיינ , רערָאלק א ןעוועג ךיוא ןטולשאב יד ןענעז םורא יוזא

 יד ןרידיוקיל וצ לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ תונווכ
 ' ,גנוגעווַאב-טננוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי

 ןפיוא טרָא ןקיטכיו ַא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,עגַארפ עטייווצ ַא
 .עיצאזינַאגרָא רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא ,רָאפנעמַאזוצ ןט2

 -ָאס :טָאטשנָא .ןעמָאנ םעד ןטייב וצ גָאלשרָאפ ַא ןענַאטשעג זיא'ס
 -- ןליױּפ ןיא "טפנוקוצ, עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטָארקַאמעד:לַאיצ

 ,ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי :ןפור ךיז עיצַאזינַאגרָא יד לָאז
 -עלעד עלא ייב טשינ ןענעז ןעמָאנ םעד ןרעדנע רַאפ ןוויטָאמ יד

 -רענגעק עקרַאטש ַא טליפעג טָאה לייט ןייא .עבלעז יד ןעוועג ןטַאג
 ןופ לגילפ ןטכער םעד טרעּפרעקרַאפ טָאה סָאװ ,,ד ,ס רעד וצ טפַאש
 רעטלא רעד זא ,ןטלַאחעג טָאה לייט רעד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד
 ,"טפנוקוצ , רעד ןופ רעטקַארַאכ ןגעוו ףירגַאב ןשלַאפ ַא טפַאש ןעמָאנ
 ,רעדיו ערעדנא .עיצאזינַאגרָא ערענָאיצולַאװער א ךות ןיא זיא סָאװ
 ןבָאה ,קראטש ןעוועג זיא םויטָאירטַאּפ רעשידנוב רעד ןעמעוו ייב
 טייקשידנוב יד ןרעוו טריטסעפינַאמ לָאז ןעמָאנ ןיא ןיוש זא ,טלָאװעג

 -רעמ עסיורג א ןפאשעג ךיז טָאה ךָאנרעיױוזא .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ
 ,ןעמָאנ םעד ןרעדנע ראפ טייה

 ,ןארפאש ןאטאנ) עּפורג עניילק א ןעוועג זיא גנורעדנע רעד ןגעק

 גרעבסגילק השמ ,טילב ןאיצול ,שוראלקש ףסוי ,גייווצנעזָאר סקעלא
 -ָארדנאטקעלא ,וװ ר"ד ,(לשימעשּפ) רעטסיה ענער ,(עשראוו ןופ עלא)
 ןופ ןדָאב ןפיוא לעיפיצנירּפ ןענַאטשעג ןענעז ייז .(עקָארק) שטיוו
 הנשמ ןגעק ןעוועג ייז ןענעז רעבירעד ,עיטָארקָאמעדילַאיצַאס רעד
 ,ןייז םש

 ,עקָארק ןיא "דנוב , ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנאל ןפיוא ,רעירפ רָאי 2 טימ

 רָאפנעמַאװצ רעד .עגַארפ עכעלנע ןַא ןרָאװעג טריטַאבעד ךיוא זיא
 ןיא ןטייצ עשיסור יד ןופ ךָאנ .טוטַאטס םעיינ ַא ןעמונעגנָא טָאה
 :ןפורעג ךיז טָאה טעטימָאק רעקיטרָא ןא זא ,טלעטשעגנייא ןעוועג
 ,טוטָאטס םעיינ ןופ טקעיָארּפ ןיא .טעטימָאק רעשיטַארקָאמעד-לָאיצָאס
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 ןפיוא ךיוא .טלעפעג ?ױעשיטארקָאמעד-לַאיצָאס} קורדסיוא רעד טָאה
 טלעטשעגנגעקטנא ךיז טייהרעדנימ ַא טָאה "דנוב , ןופ רָאפנעמַאזוצ
 ןעוועג זיא טייהרעדנימ רעד ןופ םירבדמה-שאר רעד גנורעדנע רעד
 רעּכעלטפאשלעזעג ןֹוא טַאקָאװדא רענערָאװעג-טמירַאב רעטעּפש רעד
 גרעבמעל ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד) ואדנאל בייל רעוט

 ,(1943 רָאי ןיא
 ראפ ןעוועג זיא רָאפנעמַאזוצ-"טפגוקוצ , ןופ טייהרעמ עסיורג יד

 -רָאפ טָאה -- גרעבמעל ןופ -- טָאגעלעד ןייא .ןעמָאנ םעד ןרעדנע

 "טנגוי רעשיטסינומָאק :ןפור ךיז לָאז עיצַאזינַאגרָא יד זא ,טגיילעג
 ,טציטשעגרעטנוא טשינ גָאלשרָאפ םעד רעבָא טָאה רענייק .דנוב

 ךָאד ,ןעמָאנ ןופ גנורעדנע ןַא ראפ ןעוועג זיא טייחרעמ יד שטָאכ
 טָאה ןעמ ןֹוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ סולשַאב רעקיטליגדנע ןייק זיא
 ןיא .ןדישטנא וצ טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ןבעגטגרעביא ןינע םעד
 "טנעצ רעד טָאה ,"דנוב , ןופ לבוי ןקירָאי-25 םוצ ,1922 רעבמעטּפעס
 ןיא ןָא טלָאמעד ןופ .ןעמָאנ םעד ןטייב וצ ןסָאלשַאב טעטימָאק-לָאר
 ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי :ןעמָאנ רעלעיציפָא רעד ןרָאװעג

 ןופ ייליבוי םוצ ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאד סָאװ ,טקַאפ ןטימ

 רצֹד ןופ טפאשירט עשידנוב יד ןרָאװעג טריטסעפינַאמ זיא ,"דנוב ,
 ,טנגוי-רעטעברא רעשידיי

 "טנגוי רעשידנוב רעד ראפ ךיז טָאה רָאפנעמַאזוצ ןט23 ןכָאנ
 םעד טימ ףמָאק רעקידנרעיוד-גנַאל רעדעווש א ןביוהעגנָא גנוגעוװַאב

 "ןואפ רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןא קיטייצכיילג ןוא רעגַאל ןשיטסינומָאק

 ןטערטענוצ זיא טננוי יד .טעברא רעד ןופ גנופיטרַאפ ןוא סקאוורעד

 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ןוא סעיצוטיטסניא-רוטלוק ייר א ןעיוב
 ןעמוקעגרָאפ זיא 1924 טסוגױא ןיא ,דנַאל ןיא סעיצקַא עשיטילַאּפ
 28 ןופ ליײטנָא ןטימ "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ גנוטָארַאבידנַאל ַא

 ןא טעטש ערעסערג עלַא טריטנעזערּפער ןבָאה עכלעוו ,ןטאגעלעד

 טנזיוט 7 טלייצעג טנעמָאמ םענעי וצ טָאה דנוב-טנגוי רעד ,ןענַאיַאר
 ,סעיצאזינַאגרָא עקיטרָא 120 ןוא רעדילגטימ



 ןטיבעג עײנ 9

 יד ןלעטשטסעפ ןוא םולׂש ןשיטעװָאס:שילױּפ םעד ןסילש ןכָאנ

 ןעמונעג ךיז ןלױּפ ןיא ןבָאה ברעמ ןוא חרזמ ףיוא דנַאל ןופ ןצענערג
 ,ןעגנוגנידַאב עלַאמרָאנ רעקינייוו-רעמ ןלעטשנייא

 .סיוא ןעמונעג ךיז טָאה ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד

 רעטייוו ןוא עיסעלָאּפ ,ןילָאװ -- ןטיבעג-חרזמ יד ףיוא טייוו ןטײרּפש
 ,ענליוו זיב ןופצ ףיוא

 טרָא בושח ַאזַא ןעמונראפ ךָאנרעד טָאה סָאװ ,ענליוו ךייש סָאװ
 ןיירא טָאטש יד זיא ,ןלױּפ ןיא גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא
 "רעד סָאד .טעּפש קיסעמסינטלעהרַאפ החּפשמ-"טפנוקוצ ,, רעד ןיא
 לרוג רעד זיא טייצ עגנאל א סָאװ ,טימרעד זיולב טשינ ךיז טרעלק
 ןטיבעג לָאמ רָאּפ ַא טָאה טָאטש יד --- טמיטשַאב ןעוועג טשינ ענליוו ןופ
 -טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ רָאי רָאּפ א ןופ ךשמב םיטַאבעלַאב עריא
 -ױּפ רעטנוא עטיל-לטימ ,רעניווטיל ,ןקאילָאּפ ,סעקיוועשלַאב) המחלמ

 רעד ןיא טײקנטלַאּפשעג רעד טימ ךיוא רָאנ --- (גנוריפנָא רעשיל
 ,גנוגעווַאב רעשידנוב רעקיטרָא

 -נירגעג זיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ עיצאזינַאגרָא רענליוו יד
 -ַאב 2 טריטסיזקע ןבָאה רעירפ .1924 רָאי ןיא טשרע ןרָאװעג טעד
 א ןוא (1922 טצדנירגעג) דנוב-טנגוי .ד .ס ַא :סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוז

 ךיז עדייב ןנָאה 1924 ןיא ,(1923 טעדנירגעג) "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי
 "עג עדיב טקינײארַאפ ךיוא ךיז ןבָאה סע יװ טקנוּפ ,טקינייארַאפ

 .ד .ס רעד טָאה 1923 רָאי ןיא .אפוג "דנוב , ןופ ןלייט ענעטלָאּפש
 רעבא ,"קנַאדעג-טנגוי, גנוטייצ א ןבעגסיורא טוואורּפעג דנוב-טנגוי
 ןייז טַאהעג טָאה דנוב-טנגוי ,.ד .ס רעד ,טריקסיפנָאק יז טָאה ןעמ
 עכעלטנגוי ןשיווצ ?טפנוקוצ ,, דנוב-טנגוי רעד ,רעליש ןשיווצ סולפנייא
 "ילגטימ 28 לכה'-ךס ןעוועג ןענעז גנוקינייארַאפ רעד תעב ,רעטעברא
 -.טימ 82 ןעװעג ןיוש ןענעז רעטעּפש רָאי א טימ םיוק רעבא ,רעד
 -ַאגרַא רענליוו יד .,ןגיטשעג רעטייוו ךָאנרעד זיא לָאצ יד .רעדילג
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 .ןעגנוטערטסיורא עטסיירד טימ טנכייצעגסיוא ךָאנרעד ךיז טָאה עיצאזינ

 ןיא טרידוטש ןבָאה עכלעוו ,ןטסידנוב ,רערעל יד ןופ לייט רעסיורג ַא
 ינַאגרָאילוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ רַאנימעס-רערעל רענליוו
 נַאגרָא-"טפנוקוצ , רעקיטרָאד רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןענעז ,עיצַאז
 ןוא טעּפש יוזא ןעמוקעג זיא סָאװ ,עיצאזינַאגרָא רענליוו יד .עיצַאז
 -נצנעלג ייר א ןבעגעגסיורא ךָאנרעד טָאה ,ןיילק יוזא ןביױהעגנָא טָאה
 4 ייז ןשיװצ ,גנוגעוַאב -רעטעברא רעשידי רעד ןופ רעוט עקיד

 רענייא ."טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לָארטנעצ ןופ רעדילגטימ
 ךילגטימ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,םולב ַאשַאובַא ןעוועג זיא 4 יד ןופ
 ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןטצעל ןופ

 "ףעדיוו ןטנפָאװַאב ןכָאנ ןרָאװעג טכארבעגמוא 1942 ינוי ןיא זיא ןוא
 ןיא רע יו םעדכַאנ -- ָאטעג רעװעשרַאוװ ןיא סיצַאנ יד ןגעק דנַאטש
 רעשידיי רעשידרערעטנוא רעד ןופ שארכ ןענַאטשעג טייצ רָאי 4 בורק
 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא

 ןטיבעג :חרזמ יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עיינ ערעדנַא ייר ַא ךיוא
 קיטכיוו א ןעמונראפ ןבָאה (.א .א ,קצול ,קסניּפ .עגדָארג ,קָאטסילַאיב)
 ,גנוגעוואב-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא טרָא

 -סיוא ןעמונעג דנוב-טנגוי רעד ךיז טָאה חטש ןיא זיולב טשינ ןוא
 טייקיטעט ןייז ןופ דלעפ סָאד טײרּפשעגסיױא ךיוא טָאה רע .ןרעטיירב
 -רָאפ ענעי ןעלקיװטנַא ךרוד רעדָא טעברא ןופ ןגייווצ עיינ ןפַאש ךרוד
 ,תולחתה זיולב ןעוועג לייוורעד ןענעז סע עכלעוו ןופ ,טעברא ןופ ןעמ
 ןופ ןגייוצ ערעדנוזַאב יד ןסקַאװרעדנאנַאפ ןעמונעג ךיז ןבָאה סע
 ןבָאה ייז זַא ,םענרַאפ ןקיטפַאהנסאמ ַאזַא ןעמוקַאב ןוא גנוגעווַאב רעד

 ןעמַאר עלענַאיצַאזינַאגרָא יד ןיא ןביילבראפ טנעקעג טשינ רעמ ןיוש
 ןבילבראפ רעטייוו ייז ןענעז שיגָאלָאעדיא םגה ."טפנוקוצ , רעד ןופ
 "יַפנֲא ןערדאק טלעטשעגוצ רדסכ ייז טָאה סָאװ ,דנוב-טנגוי םעד טימ

 ערעדנוזאב סלא טרילכַאטע ךיז ןגייווצ עקיזָאד יד רעבָא ןבָאה ,רער

 ,גנוגעװַאב-טנגוי רעד ןופ ןטפאשרעּפרעק



 גנוגעווַאב-טנגוי עלענָאיסעּפָארּפ .ּוס

 טָאה ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ , יד סָאװ ,טירט עטשרע יד ןופ דלַאב
 עטסקיטניו יד ןופ ענייא זא ,רָאלק ןעוועג ריא ראפ זיא ,טלעטשעג
 -טנגוי עלענָאיסעּפָארּפ א ןעיובפיוא ןוא ןרילומיטס וצ זיא ןבַאגפיוא
 ךיז ןלָאז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא ןעיובפיוא --- טסייה סָאד .גנוגעווַאב

 עטסנדישרַאפ יד ןופ רעטעברא עכעלטנגוי ןריזינַאגרָא טימ ןעמענרַאפ

 רעייז ראפ ןוא ןעגנוגנידַאב-סטעברא ערעייז רַאפ ןגרָאז ןוא ןכַאפ
 ,בצמ ןשימָאנָאקע

 ןסױטשעגנָא רעבָא ךיז טָאה "טפנוקוצ , רעד ןופ גנַאלרַאפ רעד
 ,ןטייקירעװש עטסנרע ייר א ףיוא

 א ןגיילקעווא טפראדעג טָאה ןעמ ,אפוג רבד"לעב רעד ,סנטשרע

 ךַאז ַאזַא זַא ,עכעלטנגוי יד ןגייצרעביא וצ טעברא-גנורעלקפיוא עסיורג

 ראפרעד טזומעג טָאה ןעמ ,סנטייוצ ,קיטיונ טגנידַאבמוא ייז רַאפ זיא
 -רַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןֹופ רעוט יד ןוא רעטעברַא ערעטלע יד ןעניוועג
 ,גנוגעװַאב-טנגוי עלענָאיסעּפָארּפ יד טָאה ,תועינמ יד טָא בילוצ .ןענייא
 טשינ ,ןעיוב ןטערטעגוצ ןענעז "טפנוקוצ , רעד ןופ רעדילגטימ יד סָאװ
 "ץּפש ןרָאי טימ יװ ,ןעמרָאפ עטיירב עכלעזא ןעמעננָא דלאב טנָאקעג
 טימ טקוקעג בור יּפ לע טָאה רעטעברא רעכעלטינשכרוד רעד .רעט

 רעדָא לגניי ַא ןעמעננירַא סָאד ןוא "לגניינרעל , ַא ףיוא גנוצעשגנירג
 -ראפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא ,"רעל רעד ףיוא , ןעוועג זיא סָאװ ,לדיימ ַא
 םור רעד .ליּפש-רעדניק א ןופ םינּפ א םיא ייב טאהעג טָאה ןייא
 ןזַאלאב ּפָאק ןרעביא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעוט עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ

 ןוא רעטעברא יד ןריזינַאגרָא ןופ טייקיטינ רעד בילוצ טעברא טימ
 ןוא עיצַאלפניא ןופ טייצ א ןעוועג זיא'ס -- ןקיירטש טימ ןריפוצנָא
 -ראפ טינ ךיז טושּפ ןבָאה -- טפָא רעייז ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןקיירטש
 טשינ ןוא עכעלטנגוי יד ןריזינַאגרָא ןופ טייקיטכיוו רעד ןגעוו טכַארט
 טָאה גנואיצַאב רעייז .ןעמענרַאפ וצ םעד טימ ךיז דלודעג ןייק טאהעג
 ןבָאה ןבעל ןופ ןטקַאפ יד .רעטעּפש ןרָאי טימ טשרע טרעדנעעג ךיז
 ,טגייצרעביא ייז
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 ךיז ייז ןבָאה .םינשקע עסיורג ןעוועג ןענעז ?"ןטסיטפנוקוצ , יד

 ךיז ייז ןבָאה ,קיטיונ זיא ךַאז עסיוועג א זא ,ּפָאק ןיא ןעמונעגניירא
 ,טנעקעג ןבָאה ייז רָאנ ואוו .תועינמ םוש ןייק ראפ טלעטשעגּפָא טשינ
 ,סעיצקעסיטננוי ןפאשעג ןענייארַאפ עלענַאיסעפָארּפ יד ייב ייז ןכָאה

 -יטעט עשּפיה א טריפעג ולימא ןבָאה סעיצקעס"טנגוי יד ןופ עקינייא
 ,טייק

 -רעדעל םייב עיצקעס-טנגוי יד 1924 ףוס טָאה ,לשמל ,עשרַאװ ןיא

 1924 ףוס ןענעז ענליוו ןיא .רעדילגטימ 500 טלייצעג ןיוש ןייאראפ

 ןוא ,רעקעב ,דײלקַאב ןופ ןענייארַאֿפ יד ןיא סעיצקעס-טנגוי ןעוועג

 ןעוועג 1925 ביוהנא ןענעז ווָאכָאטסנעשט ןיא ,עטלעטשעגנַא-סלדנאה
 ץוחַא .רעטשרעב ןוא ץלָאה ,דײלקַאב ןופ ןכַאפ יד ןיא סעיצקעס-טנגוי
 "טנגוי רעלארטנעצ א ןרָאװעג ןפַאשעג טייצ רענעי ןיא טרָאד זיא םעד
 1924 ראורבעפ ןיא .,ןכַאפ עלא ןיא עכעלטנגוי יז ןגעוו ןגרָאז וצ טמא

 "ֿבַאװ עקידנריטסיזקע 7 ןופ ץנערעפנַאק עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא
 ךיוא טלָאמעד ןיוש טָאה סע .סעיצקעס-טנגוי עלענַאיסעּכָארּפ רעוועש
 ,גנולײטּפָא-טנגוי א ,טפאשרעפרעק עלארטנעצ עשיטָאטש א טריטסיזקע
 סָאװ ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ייב
 -עגכרוד ןוא עשרַאװ ןיא סעיצקעס-טנגי עלַא טקינייארַאפ טָאה
 ,סעיצקַא ייר א טריפ

 -עפָארּפ יד ןפַאש טימ טנגונגַאב טשינ ךיז טָאה "טפנוקוצ , יד

 ,ןָאט ֹוצ חכב ןעוועג סע זיא יז ואוו ,ןטרָאד סעיצקעס-טנגוי עלענָאיס
 רעצנַאג רעד ןופ ןינע ןא ןרעוװ לָאז סָאד זא ,טימָאב ךיז טָאה רָאנ
 ןטלַאהעגּפָא ןענעז קעוװצ םעד וצ .אפֹוג גנוגעוַאב רעלענָאיסעפָארּפ
 עשידיי יד ןופ גנוריפנָא רעטסכעה רעד טימ ןעגנוטַארַאב ןרָאװעג
 -סכעה רעד טימ ןוא (טָארידנַאל) ןליוּפ ןיא ןענייארַאפ עלענַאיסעפָארּפ
 ןיא גנוגעװַאב-ןסָאלק רעלענָאיסעּפָארּפ רעצנַאג רעד ןופ גנוריפנָא רעט
 ןעגעז ןענייאראפ עשידיי יד רעכלעוו ןופ ,(עיסימָאק-לארטנעצ) ןליופ

 ,לײטדנַאטשַאב רעלענַאיצַאזינַאגרַא ןא ןעוועג

 ךעלדנע עיסימָאק-לַארטנעצ יד טָאה ןעגנואימַאב עגנַאל ךָאנ
 טעטש ערענעלק ןיא, .סעיצקעס-טנגוי ןפַאש וצ ןסָאלשַאב 1924 ףוס
 ערעסערג יד ןיא ןוא ,עכעלטנגוי עלא ראפ סעיצקעס-טנגוי עניימעגלא
 ,סולשַאב רעד ןעוועג זיא ,"ןענייאראפ ערעדנוזַאב יד ייב -- טעטש
 עלַארטנעצ ַא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב ךיוא טָאה עיסימָאקילַארטנעצ יד
 רעלענַאיסעּפָארּפ טימ ןעמענרַאפ ךיז ףרַאד סָאװ ,גנולײטּפָא-טנגוי
 גנולײטּפָא-טנגוי רעלארטנעצ רעד ןיא .טנגוי רעד ןשיוװצ טעברַא
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 ןענעז סע .ןרָאװעג טרינימָאנ טשינ רענייק אפוג טנגוי רעד ןופ זיא
 -סיורא טָאה סָאד ,רעוט-רעטעברא טרעטלע זיולב ןרָאװעג טמיטשַאב
 -ַאפעג טָאה סָאװ ,"טפנוקוצ, רעד ןופ עיציזָאּפָא עקרַאטש א ןפורעג
 ןוא .גנולײטּפָא-טנגוי רעד ןיא ןטערטרַאפ ןייז לָאז טנגוי יד זא ,טרעד
 םיכסמ טנעקעג טשינ טָאה "טפנוקוצ , יד רעכלעוו טימ ,עגַארפ עטייווצ ַא
 -מָאק יד זא ,עיסימָאק-לארטנעצ רעד ןופ סולשַאב רעד ןעוועג זיא ,ןייז
 -רוטלוק טימ זיולב ןצענערגַאב ךיז לָאז סעיצקעס-טנגוי יד ןופ ץנעטעּפ

 יד רַאפ ןבַאגפיוא ערעטיירב טלעטשעג טָאה "טפנוקוצ , יד .טעברַא
 ןטימ ןעגנורעדָאפ ןרילומרָאפ ,עכעלטנגוי ןריזינַאגרָא : סעיצקעס-טנגוי

 ןגעװַאב ,רעטעברא עכעלטנגוי יד ןופ בצמ םעד ןרעסעברַאפ וצ ליצ
 -רא יד ןגעוו ןגרָאז וצ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ גנוריפנָא יד
 -ץוש-טנגוי ראפ ףמַאק ַא ןריפ ןוא ,טנגוי רעד ןופ ןעגנוגנידַאב-סטעב
 .ןצעזעג

 ריא ןעמונעגנָא טָאה עיסימָאק-לַארטנעצ יד ןעוו ,טייצ רעד וצ

 לָאצ ערעסערג א ןעוװעג סָאג רעשידיי רעד ףיוא ןיוש זיא ,סולשַאב
 ןפיוא ייס טייקיטעט עטפַאהבעל ַא טריפעג ןבָאה סָאװ ,סעיצקעס-טנגוי
 סַאג רעשידיי רעד ףיוא .טיבעג ןלענָאיסעּפָארּפ ןפיוא ייס ,ןלערוטלוק
 שכעלטנגוי יד ןופ טייקיטעטסבלעז יד טצענערגַאב ןעוועג טשינ ךיוא זיא
 םגה ,עיסימָאק:-לַארטנעצ רעד ןופ סולשַאב רעד טָאה רעבירעד .אפוג

 יד ןיא ןייז ןח אשונ טנעקעג טשינ ,סיוארָאפ טירש א ןעוועג זיא רע
 .עכעלטנגוי עשידיי יד ןופ ןגיוא

 טָאה ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ עשידיי יד ןופ טַארידנַאל םייב
 ןפיוא ,"?ןטסיטפנוקוצ , ןופ טריפעגנָא ,גנולײטּפָא-טנגוי ַַא טריטסיזקע
 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ןטירד

 -טנגוי עלַארטנעצ יד טָאה ,1925 חסּפ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא

 רָאפנעמַאזוצ רעד .,טייקיטעט ריא ןופ טכירַאב א ןבעגעגּפָא גנוליײטּפָא
 ןופ טייקיטכיוו רעד ףיוא ןָא טזייוו סָאװ ,עיצולָאזער א ןעמונעגנָא טָאה
 -עברא יד זא ,טייקיטיונ רעד ףיוא ןוא טנגוי רעד ןשיווצ טעברא רעד

 גנוריפנָא ןוא טייקיטעט רעד ןיא ןעמענליײטנָא לָאז אפוג טנגוי-רעט
 ןוא גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז ןופ דָאטעמ רעד לייוו ,סעיצקעס-טנגוי יד ןופ

 .ןעגנוכיירגרעד עטסעב יד ןעגנערב ןעק טייקיטעטסבלעז
 יד ןופ גנולעטׂש יד זיא ,ןטגָאזעג רעירפ ןופ ןעז וצ זיא'ס יו

 יד ןעמוקעגנגעקטנא רעמ ךס א ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי

 ,ןענייאראפ עשיליוּפ יד ןופ גנולעטש יד יװ ,טנגוי רעד ןופ ןעגנַאלרַאפ
 ןייא ןיא ,עיסימָאק-לַארטנעצ רעד ןופ ןסולשַאב יד ןיא טקירדעגסיוא
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 יד :ןבעגכָאנ טלָאװעג טשינ ןענייאראפ עשידיי יד ךיוא ןבָאה טקנוּפ
 ,טקנוּפדנַאטש םעד ןטערטרַאפ ןבָאה "טפנוקוצ , רעד ןופ רעייטשרָאפ
 ייס ,דנַאל ןצנַאג ןראפ עלארטנעצ יד ייס ,ןעגנוליײטּפָא-טנגוי יד זַא
 טנגוי רעד ךרוד עטלייװעג ןייז ןפראד ,טעטש יד ראפ עקיטרָא יד

 רעד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןפרָאװעגּפָא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד ,ןיילא

 יד ןופ ןעגנוטלַאװרַאפ יד זא ,ןעוועג םיכסמ זיולב ןוא ?טמנוקוצ ,
 עטלייװעג ןייז ןלָאז ןענייארַאפ יד ןופ סעיצקעס-טנגוי ערעדנוזַאב
 -ָאנ ןפראד ןעגנולײטּפָא-טנגוי עלַארטנעצ יד ןגעקאד ,טנגוי רעד ךרוד

 ןצנַאטסניא עלענַאיסעּפָארּפ עקידנכערּפשטנא יד ךרוד ןרעוו טרינימ

 רָאפנעמַאזצ ןפיוא טָאה "טפנוקוצ, רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד

 עטלייוועג רַאפ זיא ?טפנוקוצ , יד םגה זא ,גנורעלקרעד ַא ןבעגעגּפָא
 -וצטימ ויטקַא עכעלטנגוי יד ןרעדָאפּפיױא יז טעוװ ,ןעגנולײטּפָא-טנגוי
 ײטּפָא-טנגוי עקיטרָא יד ןיא ייס ,רעלַארטנעצ רעד ןיא ייס ןטעברַא
 רעקיטכיװ א טנגוי רעד ןגעוו סולשַאב רעד זיא ללכב לייוו ,ןעגנול
 ןרַאפ ןפמעק רעטייוו "טפנוקוצ , יד טעװ קינייװעניא .סיוארָאפ טירש
 ןעגנולייטּפָא טנגוי עקיטרָא יד ןענעז רעטעּפש) .,ןלייוו ןופ פיצנירפ

 עלַארטנעצ יד ןגעקַאד ,סעיצקעס-טנגוי יד ךרוד טלייוועג ןעוועג ןיוש
 ךרוד טריפעגנָא ןוא טלעטשעגטיונוצ שטָאכ ,דנַאל ןראפ גנולײטּפָא-טנגוי

 -גיא עטרינימָאנ א ןבילבעג עגר רעטצעל רעד זיב זיא ,רעוטיטנגוי
 ,(עיצוטיטס

 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא טרָא עטשרע סָאד זא ,ךיז טייטשרַאפ
 1926 רעבמעטּפעס ןט4 םעד .עשרַאװ ןעמונרַאפ טָאה גנוגעווַאב-טנגוי
 ,סעיצקעס-טנגוי רעװעשרַאװ יד ןופ ץנערעפנָאק א ןעמוקעגרָאפ זיא
 -גנוטלַאוװרַאפ 70 ןעוועג ןענעז סע .גנולײטּפָא-טנגוי רעד ךרוד ןפורעג

 ,סעיצקעס-טנגוי 11 ןופ רעדילגטימ

 טסוגיוא ןופ טייצ רָאי א ןעמונעגמורא טָאה סָאװ ,טכירַאב רעד

 רענעוטעגּפָא רעסיורג א ןגעוו טלייצרעד טָאה ,1926 טסוגיױא זיב 5
 -לוק ןגעוו ,טיײקיזָאלטעברא רעקרַאטש ןגעוו ,טעברא רעלענָאיסעפָארּפ
 ,טעברא:ףליה ןגעוװ ךיוא יוװ ,טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןוא רעלערוט
 10,000 ןבעגעגסיורא סעיצקעס-טנגוי יד ןבָאה טייצ םישדח 5 ןופ ךשמנ
 יד ןיא ןענעז ללכב .עכעלטנגוי עזָאלטעברא ראפ ןגָאטימ עטסיזמוא
 -ַאּפ רעד טיול) רעדילגטימ 1477 ןעוועג טלָאמעד סעיצקעס-טנגוי 1
 ןופ רעדילגטימ 1157 :יוזא טליײטעג ךיז ייז ןבָאה העּפשה רעשיטיל

 ערעדנא ןופ 2320 ,"ןטסיטפנוקוצ , ןופ גנוריפנָא ןא טימ סעיצקעס-טנגוי
 .(ןעגנוטכיר
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 :ַאזַא ןעוועג גנולייטנייא יד זיא ןטסנידרַאפ ןוא ןכַאפ יד טיול
 טסנידרַאפ רעכעלטנכעוו רעדילגטימ ךַאפ

 * (סיטָאלז) ןדליג 30 זיב 10 ןופ 3 דיײלקַאב
 7 358 * 5 * 237 רעדעל

 27 20 * 10 * 143 רעטסוש
 7 20 * 6 * 84 ליטסקעט

 2 38 *" 10 * 62 רעקורד
 2 30 * 10 ? 50 לַאטעמ
 26 40 * 15 * 60 יוב
 30 * 10* 432 רעקעב
 2 7 15 * 10 * 20 רעריזירפ
 7 25 "* 15 * 25 רעטײרּפשרַאפ-סגנוטייצ
 2 30 * 20 * 20 גנורענרעד

 א ןעמוקאב טעיצקעס-טנגוי יד ןבָאה ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא
 יד ןרעסעברַאפ וצ ןָאטעג ךס א ןבָאה ןוא העפשה ערעסערג ךָאנ)

 ,רעטעברא עכעלטנגוי יד ןופ ןעגנוגנידַאב"סנבעל ןוא -סטעברא

 .סיטָאלז 5 רעביא ןעװעג זיא ראלָאד א ןופ סרוק רעלעיציפָא רעד *



 ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעווש

 ײװ ,ןלױּפ ןיא טײקמירָא יד ןוא עיצַאזילַאירטסודניא עכַאװש יד

 ןבָאה ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ עגַאל עקיטרַאנגיא יד ךיוא

 רעשידיי רעד ראפ ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעווש רעייז ןעוועג םרוג
 ייב ,יונעג ןוייוו ןלָאז סָאװ ,ןרעפיצ עלופ ןייק ַאטשינ ןענעז סע .טנגוי

 ,טנידרַאפ טָאה יז לפיוו ,טקיטפעשַאב ןעוועג זיא טנגוי עשידיי יד סָאװ
 רעבָא ןענעז ןרעפיצ עזייוולייט ,וו.ַא.א טנדרָאעגנייא ןעוועג זיא יז ױזַא יו
 דנוב-טנגוי םעד לכ-םדוק סע רימ ןכָאה ןעקנַאדרַאפ וצ ,ןַארַאפ א

 ,"טפנוקוצ ,
 .טעברא-טנגוי טיירּפשראפ קראטש ןעוועג ללכב זיא ןליוּפ ןיא

 ןבָאה ,טמַא ןשיטסיטַאטס-טּפיױה ןשהכולמ ןופ ןעגנונעכערסיוא יד טיול

 רעד ןופ טנעצָארּפ 9 טכַאמעגסיוא עכעלטנגוי יד 1926 רַאונַאי ןט1 םוצ
 טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעטעברא 422,566 לָאצ רעניימעגלַא

 רעד טָאה ייברעד .רעטעברא 20 רעביא טימ ןעגנומענרעטנוא ןיא
 22 טכאמעגסיוא ללכב ןכַאפ-דיײילקַאב יד ןיא עכעלטנגוי טנעצָארּפ
 עצנַאג -- יירעדיינש יד דיײלקַאב ןֹופ סיוא טלייט ןעמ ןעוו ;טנעצָארּפ

 ,טנעצַארפ 4
 עלא ןופ רעטעברא ןגעוו ךיז טלדנַאה ָאד זַא ,ןעקנעדעג ףרָאד ןעמ

 ,רעטעברא 20 רעביא טימ ןעגנומענרעטנוא ןגעוו ןוא ןטעטילַאגָאיצַאנ
 יִּפ לע ןענעז עכלעוו ,רעטעברא עשידיי זיולב ןעמענ רעבָא ןעמ טעװ

 רעד טעװ ,ןעגנומענרעטנוא ערענעלק ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג בור
 ןיא .רעכעה קידנטייזאב ןייז רעטעברא עכעלטנגוי ןופ טנעצָארפ
 102 ןיא ןייארַאפ -רעקורד ןשידיי ןופ עטעקנַא ןַא טול ; ליפשייב
 163 שוא ןעװעג רעטעברא 254 ףיוא ןענעז ןעיירעקורד רעװעשרַאוװ
 .עכעלטנגוי

 טרָאטעג טשינ רָאי 15 עלופ וזיב רעדניק ןבָאה ץעזעג ןטיול
 -רַאװ רעד ןיא .ןטיהעגּפָא טשינ סָאד ןעמ טָאה שיטקַאפ ,ןטעברַא
 ןעועג 1926 זיב ןענעז רעטעברַא רָאפ עסַאקרךקנַארק רעוועש
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 .ןֶא רָאי 10 ןופ) .רָאי 15 ןופ רעגניי רעדניק 1,112 טרירטסיגער
 יד ןיא טקיטפעשַאב ןעװעג זיא רעדניק יד ןופ בור רעד יװ ױזַא

 רעקידנטיידאב א זַא ,רָאלק זיא ,לדנַאה ןוא יירעדיינש ,לַאטעמ ןופ ןכַאפ
 .עשידיי ןופ ןענַאטשַאב זיא רעטעברא-רעדניק יד ןופ לייט

 'בַאװ יד ייב .עניילק ןעוועג ןענעז עכעלטנגוי יד ןופ ןעניול יד

 ןופ קלח-טרעפ ןּפַאנק ַא ןעמונעג רעכעלטנגוי ַא טָאה רעקורד רעוועש
 -ילַאװק א ןופ טנעצָארּפ 12 ןוא רעטעברא ןטריציפילַאװק-טשינ ַא
 טנעצָארּפ ןבלַאה ַא ןוא 7 בורק ןבָאה רעקורד עשידיי יד ייב ,ןטריציפ

 -נא ןיא ,טסיזמוא טעבראעג עכעלטנגוי עטשרָאפעגסיוא 163 יד ןופ
 -קַאװרעד א ןופ ןעניול יד ןשיווצ שינעטלעהרַאפ יד זיא ןכַאפ ערעד

 רעד ןיא ,ןטצעל םעד רַאפ רעקיטסניג ןעוועג ןכעלטנגוי א ןוא םענעס
 ןכעלטנגוי ַא ןופ ןיול רעד טָאה עירטסודניא-לַאטעמ רױעװעשרַאװ
 םענעסקַאוורעד ןטריציפילַאװק-טשינ ַא ןופ טפלעה א רעביא ןּפָארטַאב
 רעשזדָאל רעד ןיא .ןטריציפילַאװק ַא ןופ לטירד ַא ןוא רעטעברַא
 -יפילַאװק-טשינ א ןופ טנעצָארּפ 63 ךרעב -- עירטסודניא-ליטסקעט
 ,ןטריציפילַאװק ַא ןופ טנעצָארּפ 22 בורק ןוא םענעסקַאוװרעד ןטריצ

 טכַאנײב ןטעברא טרָאטעג טשינ עכעלטנגוי ןבָאה ץעזעג ןטיול

 ךיוא טײצ-סטעברַא רעד ןיא ןעמ טָאה םעד ץוחא .ןהעשרעביא ןוא
 רעד ןיא ךיז ןענרעל ףיוא ךָאװ א העש 6 ןענעכערניירא טפרַאדעג
 ןרעוו ןטיהעגּפָא טשינ טגעלפ ץעועג רעד רעבָא .לוש-גנוצנעגרעד

 טריפעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָאטנגוי יד ןוא ןענייארַאפ .פָארּפ יד ןוא
 ,ץוש-טנגוי ןופ ץעזעג םעד ןטיהּפָא ראפ ףמַאק ַא

 -עברא רעשידיי רעד ןופ עגַאל רעד ןגעוו לַאירעטַאמ קיטניוו א
 טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד סָאװ ,עטעקנַא ןַא זנוא טיג טנגוי-רעט
 ַא ןטלַאהטנַא טָאה סָאװ ,עטעקנַא יד .,1925 רָאי ןיא טריפעגכרודַא

 ,ןלױּפ ןופ טעטש 77 ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא ,ןגָארפ לָאצ עסיורג
 רעד ףיוא סרעפטנע .עטסקיטכיוו ןוא עטסערג עמַאס יד ייז ןשיוצ

 עטעקנַא רעד ןופ ןלאירעטַאמ יד .,2889 ןעמוקעגנָא ןענעז עטעקנַא
 -יטסיטַאטס-שימָאנַאקע רעד ךרוד ןרָאװעג טעברַאַאב רעטעּפש ןענעז

 ןטַאטלוזער יד ןוא טוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו ןשידיי ןופ עיצקעס רעש
 -טייצ רעד ןיא יקסנישטשעל בקעי ךרוד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז
 1929 רענמעוװָאנ ,ןילרעב ,8(5) ,רנ ,"ןבעל ןוא טפַאשטריװ , טפירש
 ,(קורדּפָא-טַארַאּפעס א סיורא ךיוא זיא'ס)

 לָאצ ןופ טרּפ ןיא , :יקסנישטשעל בקעי טנָאז עטעקנַא רעד ןגעוו
 ַא סלַא ןעניד עטעקנַא יד ןָאק ןכַאפ לָאצ ןופ טרּפ ןיא ןוא ןטקנוּפ ןוא
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 ןוא עגַאל עשימָאנָאקע יד ןטכײלַאב ףיוא לַאירעטַאמ רעטוג סיואכרוד
 .""רעטעברא עכעלטנגוי עשידיי יד ןופ דנַאטשוצ ןלערוטלוק

 ןופ טבַאמ יקסנישטשעל בקעי סָאװ ,ןריפסיוא עקינייא ןענעז טָא

 :עטעקנַא רעד
 עסיורג יד ןיא סנייאצלא טעמכ ויא ךעלדיימ טנעצָארּפ רעד

 עטשרָאפעגסיױא עלַא ןופ לטירד א ייב סיוא טּכַאמ ןוא טעטש עניילק ןוא
 ןגיוא יד ןיא ךיז טפרַאװ רעטלע םוצ עגונב .,רעטעברַא עכעלטנגוי
 יד ןיא יװ ,רעגניי ןטעברא טנגוי יד ןָא טביוה טעטש עסיורג יד ןיא זַא
 רָאי 14 זיב רעדניק יד סיוא ןכַאמ רעטרע עדייב ןיא .רעטרע עניילק
 ןיוש רָאי 16 זיב רעדניק ןוא עטשרָאפעגסױא עלַא ןופ לטפלעווצ א
 "רעטעברא עכעלטנגוי עלַא ןופ טפלעה עצנַאג א טעמכ

 ןענעז עכעלטנגוי (עטגערפעגסיוא) עלא ןופ לטירד א רעכעה,
 רעבָא ,טנעצָארּפ ףניפ זיב ןַארַאפ ןענעז םימותי עקידכעלייק ; םימותי
 רעמ ןַארַאפ ןענעז ,רעבעגטיורב-טּפיוה םעד ןָא ,רעטָאפ א ןָא םימותי
 יד; ."רעטעברא עכעלטנגוי (עטגערפעגסיוא) עלַא ןופ לטרעפ א ןופ
 יד ןיא , ,"ךעלגניי יד יו ,תומותי טנעצָארּפ ןרעכעה א ןבָאה ךעלדיימ
 יד ןיא יװ ,רעסערג םימותי טנעצָארּפ רעד זיא ךעלטעטש עניילק
 "טעטש עסיורג

 9 ,9 -- ךעלגניי יד ייב :העש 9 ,8 ךיז טיצ גָאט-סטעברא רעד,

 קוליח רעקידנטײדַאב א ןַארַאפ רעבָא זיא'ס ,9,5 ךעלדיימ יד ייב ןוא
 ךעלטעטש עניילק יד ןיא .טָאטש רעניילק ןוא רעסיורג רעד ןשיווצ
 "העש רעצנַאג ַא טימ טעמכ רעגנעל ןעמ טעברַא

 עטעקנַא עכעלנע ןַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא רָאי ןט-1928 ןיא,

 ,טלעטשעגסיורַא ךיז טָאה'ס .רעטעברַא עכעלטנגוי עשיליוּפ יד ןשיווצ
 רעבָא ,העש טכַא עכעלטנגוי ןטעּברַא ןקירבַאפ עסיורג יד ןיא רָאנ זַא
 רעד עכעלטנגוי עכעלטסירק יד ייב זיא ןטַאטשרַאװ-הכאלמ יד ןיא
 ?פשידיי יד ייּב יװ ,רעגנעל ךָאנ גָאטיסטעברַא

 -עגכרודַא טָאה סע טָאװ ,עטעקנַא יד ָאד טניימ יקסנישטשעל .י)

 טלמַאזעג ןענעז סע ;?.ר .ו .ט, עיצאזינַאגרָא-טנגוי עשיסעּפעּפ יד טריפ
 ךיוא ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ןשיוצ .סנגיוב-רעפטנע 1670 ןרָאװעג
 -עגנָא ןבָאה 296 -- עכעלטנגוי עשידיי ןופ סרעפטנע לָאצ עסיוועג ַא
 ,(?טפגוקוצ , דנוב"טנגוי םוצ ןרעהעג ייז זַא ,ןבעג

 "טרעהנַא טעמכ עכעלטנגוי יד ןענידרַאפ טעטש עטיורג יד ןיא ,
 טעטש עסיורג יד ןיא :ןטקנוּפ עניילק יד ןיא יו ,רעמ לָאמ ןבלַאה
 ?סיטָאלז 10.1 רָאנ --- עניילק יד ןיא ,ךָאוװ ַא סיטָאלז 5
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 עשידיי יד ןופ ןעגנוגנידַאב-ןיואוו יד ןעוועג ןענעז ךעלרעדיוש

 :טגנערבעגסױרַא טָאה עטעקנַא יד סָאװ טָא .רעטעברא עכעלטנגוי
 רעמ וצ טבעל טנגוי-רעטעברַא רעד ןופ טפלעה עצנאג ַַא טעמכ,

 ,קיגיוו טשינרָאג ןַארַאפ ןענע'ס .רעמיצ ןייא ןיא ןָאזרעּפ ףניפ יו
 רעמ .רעמיצ ןייא ןיא ןעמַאזוצ ןעצ ךיוא ןוא טכַא ,ןביז וצ ןבעל סָאװ
 יירד וצ ןבעל ךעלדימ טנעצָארּפ 82 ןוא ךעלגניי טנעצָארּפ 82 ןופ
 עלַא ןופ לטסקיצנַאװצ ןייא רָאנ .רעמיצ ןייא ןיא ןָאזרעּפ רעמ ןוא
 ."רעמיצ ַא ןיא ןיילא ןעניואוו וצ קילג סָאד ןבָאה רעטעברא עגניי

 רעמ ןוא ייווצ וצ ןפָאלש סעקרעטעברַא עלַא ןופ טנעצָארּפ 65,5 ,
 ,טעב ַא ןיא ןיילא טפָאלש ךעלדיימ לטירד ןייא רָאנ ןוא ,טעב ןייא ןיא
 ,טגעצַארּפ 585 טעב ןייא ןיא רעמ ןֹוא ייווצ וצ ןפָאלש ךעלגניי יד ייב
 ןיא עגַאל יד זיא ,ןעמַאזצ עכעלטע טעב ןייא ןיא ןפָאלש םוצ עגונב
 ןענעז ױזַא .טעטש עסיורג יד ןיא יו ,רעגרע ךעלטעטש עניילק יד

 :טעטש עסיורג יד ןיא טעב ןייא ןיא רעמ ןוא ייווצ וצ ןפָאלשעג
 : טעטש עניילק יד ןיא 609 -- ךעלדיימ ,טנעצַארּפ 57,4 -- ךעלגניי
 ,"70,7 -- ךעלדיימ ; 6049 --- ךעלגניי

 ךיוא ןענעז ,",ר .ו .ט , ןופ עטעקנַא רעטנָאמרעד-רעירפ רעד טיול
 ,רעמיצ ןייא ןיא רעמ ןוא 5, ןפָאלשעג עכעלטנגוי עשיליוּפ יד ייב
 -טנגוי טנעצַארּפ רעד רעבָא ,עטשרָאפעגסיױא עלא ןופ טפלעה א טעמכ

 בלַאה ַא ןוא יירד ייז ייב זיא ,רעמיצ ַא ןיא ןיילא ןעניואוו סָאװ ,עכעל
 .?ּפשידיי יד ייב יו ,רעכעה לָאמ

 עטעקנַא רעד ןופ ןטַאטלוזער יד ןעגנערב ףוסל ךָאנ ָאד ןלעוװ רימ

 רעשידיי רעטגערפעגסיוא רעד ןופ גנומַאטשּפָא רעלאיצַאס רעד עגונב
 ,טנגוי-רעטעברַא

 { סרעטָאפ טַאהעג ןבָאה רעטעברא עכעלטנגוי טרעדנוה ןופ
 טען א עא א תוכאלמ-ילעב
 2244 -- -= == == -- רעלדנעה עקידנעטשבלעז
 1,,2 = דיי טיי היי ייד יד היי חיה חח עטלעטשעגנָא

 237 -- -- -- סעיסעפמָארּפ עיירפ ןוא שדוק-ילכ

 2// == = טיי ייד היי יח היי ייד שיח עיסעפָארּפ ןָא

 100 -- -- לכה"-ךס

 ןענעז רעטעברַא עכעלטנגוי טייהרעמ יד זַא ,ןעז וצ זיא ןופרעד
 ןופ ןעמוקעג ןענעז ייז ;רוד ןטשרע ןופ טשינ תוכאלמ-ילעב ןיוש
 ,עיצידַארט ןעוועג ןיוש זיא טעברַא ואוו ,ןעמייה



 בצמ רעקיטסײג רעכיוה .ו2

 א ךָאנ טעב א ןיא יירד ןוא ייווצ וצ ןוא רעמיצ א ןיא ףניפ וצ

 יד ןטלַאהסיוא טנָאקעג טָאה ױזַא יֹוװ -- גָאט-סטעברַא ןרעווש ןגנַאל

 ? טנגוי-רעטעברַא
 טָאה סָאװ ,סענישזורּפס ענייז טָאהעג ךיז טָאה ןבעל עטרַאה סָאד

 .טכַאמעג "רעכייוו, לסיב ַא סע
 -בלעז עשהכולמ עטרעבָארעד יד -- טנגוי רעשיליוּפ רעד ייב

 ןוא גנולייטעצ רָאי 125 ךָאנ גנואיירופַאב עלאנָאיצַאנ יד ,טייקידנעטש
 טָאה ,ןבעל עטרַאה סָאד ,ןטכַאמ-סיורג יירד ךרוד גנופאלקשרַאפ

 טעװ ןגרָאמ ,ןטכענ םענעטלָאשרַאפ ןופ השורי ַא זיא ,טגָאזעג ןעמ

 .רעסעב ןייז סע
 -רַאפ ןבעל ערעטיב סָאד זיא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ייב

 -סעה רעד טימ לעלַארַאּפ .ערעפס רעקיטסייג רעד ךרוד ןרָאװעג טסיז

 א ןָא טימ טלעוו עקיטסייג א טריטסיזקע טָאה טייקכעלקריוו רעכעל
 ןופ רעצרעה ןוא תוחומ יד טּפַאכרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעמעלכָארּפ רועיש
 יד ןבָאה ןטפַאשנדײל ןוא ןעקנַאדעג ערעייז .טנגוי רעשידיי רעד

 רעכעלטפַאשלעזעג-קיטסייג ַא ןיא טדנעוורַאפ רעדניק-סקלָאפ עשידיי
 טייקכעלגעטיגָאט רעיורג רעד רעביא ןביוהרעד ייז טָאה סָאװ ,ערעפט
 .ןגרָאמ ןרענעש ַא ןיא ןוחטב ןבעגעג ייז ןוא

 ץנַאג א ףיוא ןענַאטשעג לערוטלוק זיא טנגוי-רעטעברא עשידיי יד
 ,עטעקנַא רעטנָאמרעד רעירפ רעד וצ ךיז קידנרעקמוא .הגרדמ רעכיוה
 ,רימ ןעעז ,"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד טריפעגכרודא טָאה סע סָאװ
 ןייק ןעוועג טשינ טעמכ זיא טנגוי-רעטעברא רעשידיי רעד ןשיווצ זַא

 רעד ןופ ןלאירעטַאמ עטעבראַאב יד ןופ ךמס ןפיוא .,ןטעבַאפלַאנא
 "בעל ןוא טפאשטריו, ןיא יקסנישטשעל בקעי טביירש עטעקנַא
 :5 (8) רעמונ

 סָאװ ,רעטעברא עכעלטנגוי ,ןטעבַאפלַאנַא זַא ,רימ ןעעז ,תישאר,
 ןענעז ,ךַארּפש םוׂש ןייק ןיא ןביירש טשינ ןוא ןענעייל טשינ ןענעק

221 
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 טנעצָארּפ 5.7 רָאנ טעטש עסיורג יד ןיא :טנעצָארּפ 7 לכה ךס ןַארַאפ
 ,8 טעטש עניילק יד ןיא ןוא

 ייוצ טנָאקעג טָאה טייהרעמ עסיורג יד זַא ,ןבעגוצ ךָאנ ןעק ןעמ
 ,שיליוּפ ןוא שידיי --- ןכַארּפש

 יד רעכלעוו ןשיווצ ,טנגוי ענעי זַא ,ןקרעמַאב ןעמ ףרַאד ייברעד
 עקיטסניג ןייק טַאהעג טשינ טָאה ,ןרָאװעג טריפעגכרודא זיא עטעקנַא
 ןיא ןלַאפעגסיוא ןענעז ןרָאילוש ערעייז .ךיז ןענרעל ןֹרַאפ טייצ
 ןרָאי-המחלמ סקעז יד ןיא רעטעּפש ןוא ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ביױהנָא
 .ךעוועג טשינ זיא גנודליב-לוש-סקלָאפ עלַאמרָאנ ןייק ןעוו ,1920---4

 ןזיװַאב ךָאד טנגוי עשידיי עטסמירָא יד טָאה םעד ףיוא טקוקעג טשינ
 ןלױּפ ןיא ןעוו ,רעטעּפש גנודליב םומינימ ןסיוועג א ןברעוורעד וצ

 -גנודליב רעד זיא ,גנַאװצ-גנודליב-לוש רעד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא
 .רעסעב ךָאנ ןעוועג סיוועג טנגוי-רעטעברא רעשידיי רעד ןופ בצמ

 עכעלטנגוי עלא ןענעז 1924 רעבמעצעד 21 ןופ ץעזעג ןטיול
 ץעזעג ןקיזָאז ןטיול .ןלוש-טנוװָא ןכוזַאב וצ ביוחמ ןעוועג רעטעברא
 ביוא ,טעברַא רעד וצ ןכעלטנגוי ַא ןעמענוצ טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה
 רעדָא טקידנעעג טָאה רע זא ,שינגייצ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע
 גנוטכא טפראדעג ןבָאה ןרָאטקעּפסניא-סטעברא יד .,לוש א טכוזַאב
 ,ףיורעד ןעוועג דיּפקמ קרַאטש טשינ טָאה ןעמ רעבָא ,םעד ןגעוו ןבעג

 טנָאקעג טשינ ךיז ןעמ טָאה גנודליב-גנוצנעגרעד ןופ טכיזניה ןיא
 קיטיונ זיא'ס .גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעדָא הכולמ רעד ףיוא ןזָאלרַאפ
 קיטיונ סָאד זיא טרפב ,וויטאיציניא עכעלטפאשלעזעג ענעגייא ןעוועג

 ןלוש-טנװָא טפראדעג טָאה עכלעוו ,טנגוי רעשידיי רעד רַאפ ןעוועג
 -טניירפ רעקירעהעג א טימ ןוא ךַארּפש-טכיררעטנוא רעשידיי רעד טימ
 .רעפסָאמטַא רעכעל

 "וצ , דנוב-טנגוי רעד רעבירעד טָאה טעטש לָאצ רעסיורג א ןיא
 טעדנירגעג (סעיצאזינַאגרָא ערעדנא ןָאטעג ךיוא ןבָאה סָאד) "טפנוק
 רעשידיי רעד רַאפ ןלושיטנוװָא יד ןופ ביוהנָא ןגעוו .,ןלוש-טנֹווָא
 -טנגוי, 23 רעמונ ןיא טלייצרעד טרעוו עשרַאװ ןיא טנגוי"רעטעברא
 : 1920 ,"רעקעוו

 המחלמ רעד תעב ןרָאװעג ןפַאשעג זיא לוש:-טנוװָא עטשרע יד
 ןעועג ןענעז גנוגעװַאב-טנגוי רעד ןופ רעוט עלַא .,1920 רָאי ןיא
 עכעלטע ןבָאה טלָאמעד .טנָארפ ןפיוא רעדָא סעמרַאזַאק יד ןיא
 ןַא ןייז טלָאזעג טָאה סָאד .לושי-טנװָא ןַא טעדנירגעג ?ןטסיטפנוקוצ,
 ,טעברא יז ןריפ רעטייוו ןוא ןריּפורג ךיז לָאז טנגוי יד ואוו ,טרָא
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 א ןופ לאקָאל ןיא ןרָאװעג טנפעעג זיא לוש-טנוװָא עטשרע יד

 ןגנַאל ןייק טַאהעג טשינ טרָאד טָאה לוש יד .12 עיוואּפ ףיוא רדח

 ךיז טָאה רדח ןופ סָאבעלַאב רעד .םימעט עלעיצנַאניפ בילוצ םויק

 רע ןוא ןבָאה טשינ הסנרּפ ןייק רע טעוװ לוש רעד ןופ זַא ,ןעזעגמורַא

 ךיג רָאג ךיז טָאה לוש יד .ןעוועג חלשמ ןטרָאד ןופ לוש יד טָאה

 34 עקסרעי .ווש ףיוא לאקָאל םענייש םעיינ א ןיא ןגָארטעגרעביא

 א ןיא לאקָאל ןייא ןופ טרעגלַאװעג ךיז לוש רעזנוא טָאה ךָאנרעד

 .ןלוש-סקלָאפ עשידיי יד ןופ ןלאקָאל יד ןיא) ןטייווצ

 ןענעז לוש ןייא ןופ .גלָאפרעד סיורג טאהעג טָאה לוש-טנוװָא יד

 -זיוה רַאפ לוש עלעיצעּפס א קיטעט ןעוועג ךיוא זיא'ס 3 ןרָאװעג

 ןרָאװעג טנעקרענָא טשינ ןרָאי עטשרע יד ןענעז ןלוש יד .,סנירעניד

 רעד ךרוד ייז ןענעז רעבָא רַאפרעד ...טכַאמ-גנודליב רעד ךרוד

 ןוא עביל רעטסערג רעד טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טנגוי-רעטעברא

 רעטשרע רעד ןיא ןיוש סָאװ ,טקַאפ רעד טזייוואב סָאד .גנונעקרענָא

 טנפעעג ןענעז ,ןטרָאד ךיז ןענרעל וצ אדומ א ןעוועג זיא'ס ןעוו ,לוש

 .רעליש 80 טימ ןעגנולײטּפָא 3 ןרָאװעג

 טנידעג לוש רעד ןבָאה ייז .רערעל יד ןענעז לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא
 טנָאמרעד ָאד לָאז .טייקנבעגעגרעביא רעשיטסילַאעדיא רעתמא טימ

 רָאנ ,רערעל א ןעוועג זיולב טשינ זיא רעכלעוו ,ייז ןופ רענייא ןרעוו

 .יקסווָאקילעיװ ןאילוי רבח---רעיוב-לוש יד ןופ רענייא קיטייצכיילג ךיוא

 עלעירעטַאמ ערעווש-ךעלנייוועגרעסיוא ייב טעברַאעג ןבָאה ןלוש יד

 טשינ רערעל יד טָאה ןעמ ןעו ,ןטייצ וליפא ןעוועג .,ןעגנוגנידַאב

 יד טָאה'מ לייוו ,ךעלטכיל ענבלח ייב טנרעלעג טָאה'מ ןוא טלָאצעג

 .?טכַאמרַאפ עירטקעלע

 יד ןופ לבוי ןקירָאי-10 םוצ זא ,ןבעגוצ ךָאנ ןעמ ןעק םעד וצ

 לעיציּפָא) "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי םייב עשרַאװ ןיא ןענעז ןלוש-טנווָא
 -טנוװָא 6 ןעוועג ("רעקעוו , טפַאשלעזעג ַא טריפעג ןלושיטנוװָא יד טָאה

 רָאי 10 עטשרע יד ןופ ךשמב .טעטשרָאפ יד ןיא 3 ייז ןופ ,ןלוש

 רעד ןופ ןלוש-טנוװָא יד ןיא טנרעלעג ךיז עשרַאװ ןיא זיולב ןבָאה

 ,עכעלטנגוי טנזיוט 6 "טפנוקוצ,

 -רַאפ רעכייר רעד ןיא םרָאפ ןייא ןעוועג זיולב ןענעז ןלוש-טנווָא

 ןרָאכ ,ןבולק ןעוועג ךיוא ןענעז סע טייקיטעט-רוטלוק רעטגייווצ

 ןעמוקעגסיורא וליפא ןענעז עטצעל יד ןופ -- ןזיירק עשיטַאמַארד

 ,ןטסיטרַא עלענָאיסעּפָארּפ עקיאעפ עקינייא
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 -עטסיס ערעלוגער יד ןעמונראפ רעבָא טָאה טרָא עטסקיטכיוו סָאד
 -טימ עלַא .דנוב-טנגוי ןופ ןזיירק יד ףיוא טעברא-גנודליב עשיטַאמ
 ,ןזיירק ןיא טלייטעגנייא ןעוועג ןענעז עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעדילג
 ,גנוגעװַאב רעד ןופ םינינע עלַא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה זיירק רעדעי
 -מורא ןיױָאװעג טרָאד ןענעז ןגַארפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עשיטילָאּפ
 דוסי רעיז ,זיירק רעד רעבָא זיא קיטייצכיילג .,ןסָאלשאב ןוא טדערעג

 -קעלָאק-גנודליב-טסבלעז ַא ןעוועג ךיוא ,עיצַאזינַאגרָא רעצנַאג רעד ןופ
 ךָאװ ןיא לָאמ ןייא ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיירק רעד זיא ךעלנייוועג ,וויט

 -טסבלעז רעשיטַאמעטסיס ַא טעמדיוװעג טייצ לייט ןטסערג םעד ןוא
 ליצ רעד ,ןעמעלבַארּפ עלַאיצַאס ןופ טיבעג ןפיוא טעברַא-גנודליב
 עשיטסיסקרַאמ ַא ןכעלטנגוי םעד ןבעג וצ ןעוועג זיא טעברַא רעד ןופ
 ,גנולושסיוא

 -- ןטנערעפער עּפורג א ןעוועג זיא סעיצאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןיא
 א טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,סעטרבח ןוא םירבח ענערָאפרעד רעמ ןופ
 טעברַא-גנודליכ-טסבלעז רעד טימ ןריפנַא ןענַאק וצ גנוטיירגוצ עסיוועג
 ,עכעלטנגוי יד ןופ

 -ָאק טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא טעברא עקיזָאד יד זא ,ךעלריטַאנ
 עקיסַאּפ יד טלעפעגסיוא ןבָאה טרָאד ןוא ָאד .ןטייקירעוש עלַאסָאל
 ןוא רענעלּפ ,רוטַארעטיל עקיסַאּפ יד טלעפעג טָאה סע ,ןשטנעמ

 ןטייקירעװש יד ןעמ טָאה ךָאד ,ןטייב טפרַאדעג ןעמ טָאה ןדָאטעמ
 ןופ ןזיירק יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה סע ןוא ןעוועג רבוג
 -םיוה עלַאיצַאס עטוג קיסעמסינטלעהרַאפ ןיא רעטעברַא עכעלטנגוי
 ךיז ןטעגרַאסיוא ןפלָאהעג רעטעברא עגניי רעטנזיוט ןבָאה סָאװ ,ןלוש
 עטרעטנַאלּפרַאפ יד ןיא ןריפניירא ןוא גנואיושנָא-טלעוו ערָאלק ַא

 ,ןבעל ןלאנָאיצַאנ ןוא ןלַאיצַאס ,ןשימָאנָאקע ,ןשיטילָאּפ ןופ ןעמעלבָארּפ |
 ןליױּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לארטנעצ רעד

 טָא ןרעטעברַאפ ןוא ןרילומיטס וצ ךעלרעהפיואמוא טימַאב ךיז טָאה
 ןפורעג ןענעז קעווצ םעד וצ .טעברַא-רוטלוק ןוא גנודליב-טסבלעז יד
 -עּפש ,דנאל ןיא רעוט יד ןופ ןצנערעפנָאק-רוטלוק עלעיצעּפס ןרָאװעג
 -ןטנערעפער עקיטרָא ןוא עלַארטנעצ טריזינַאגרָא ךיוא ןעמ טָאה רעט
 ,ןזיירק יד רַאפ ןטנערעפער עטינעג ןדליבוצסיוא ליצ ןטימ ןלוש

 ,1923 לירּפא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ץנערעפנָאק-רוטלוק עטשרע יד
 ןוא רענעמ 56 -- רעוט 61 טעטש ענעדישרַאפ ןופ ןענעז ןעמוקעג

 ןופ 28 ,רָאי 18 זיב 16 ןופ 21 :ןעוועג זיא רעטלע רעייז .ןעיורפ 5
 ןעוועג ןענעז 39 .רָאי 21 ןופ רעטלע 12 זיולב ןוא רָאי 21 זיב 9
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 רעטמיטשַאב ןָא 6 ןוא סעיטעפָארּפ עיירפ טימ 4 ,רעליש 12 ,רעטעברא
 טשער יד ,ןטלַאהעגסיוא ןיילא ךיז ןבָאה טנעצָארּפ 54 .גנוקיטפעשַאב

 -ניא .ןרעטלע יד וצ ןעמוקנָא זייוולייט רעדָא ןצנאגניא טזומעג ןבָאה
 עשיטילַאּפ ערעדנַא וצ טרעהעג רעירפ ןבָאה 22 זא ,ךיוא זיא טנאסערעט
 ,וװ .א .א ןטסינומָאק ,ןטסינויצ ןעוועג רעירפ ןענעז ייז -- ןעגנוטכיר

 -רַאפ ןענעז ץנערעפנָאק-רוטלוק רעטשרע רעד ןופ ןטַאטלוזער יד
 רעד וצ ןלאירעטַאמ ןוא ןזעט , -- לכיב א ןיא ןרָאװעג טכעלטנפע
 ,1923 עשראוו ,"טנגוי-רעטעברא רעשידיי רעד ןשיוװצ טעברא-רוטלוק
 ןרָאװעג ןבילקעגוצ זיא'ס ןוא ןזעט ןרָאװעג טעברַאעגסיױא ןענעז סע
 ןענעז לכיב ןיא ,טעברא-רוטלוק דעד ןופ םינינע ייר א רַאפ לאירעטַאמ
 : זעט עדנגלאפ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 -לעזעג רעקיטציא רעד ןופ יוב רעשימָאנַאקע-לאיצַאס רעד (4
 ןופ ןעמרָאפ יד (4 ;שטנעמ ןוא טלעװ (2 ;ףמַאק-ןסַאלק (2 ;טפַאש
 ;"דנוב , ןופ םארגארפ ןוא עטכישעג (5 ;גנוגעװַאב-רעטעברא רעד
 ;סעיצקעס עשיטאטהרד (/ :גנוגעװַאב- טנגוי עשיראטעלָארּפ יד 6

 (10 ;:טעברַא-טרָאּפס (9 :רעטעברא עכעלטננוי רַאפ ןסרוק-טגוװָא (8
 .עיצַאטינַא (11 ;ןקעטָאילביב ןלעטשנעמַאזוצ ןופ ןפוא רעד

 עטייוצ יד ןעמוקעגרַאפ זיא ,1926 חספ ,רעטעּפש רָאי 23 טימ

 לָאמ סָאד ,ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ ץנערעפנָאק-רוטלוק
 ץוחא .ןטאגעלעד 162 ךרוד טעטש 70 ןטערטראפ ןעוועג ןיוש ןענעז
 ,רעוט-רעטעברא ענעדַאלעגנייא טייר א ןעוועג ןענעז םעד

 ,רָאי 21 זיב 16 ןופ 82 : ןעוועג זיא ןטאגעלעד יד ןופ רעטלע רעד
 100 ןבָאה גנודליב רענעמוקאב רעייז טיול ,רָאי 21 רעביא טשער יד
 א ןיא 17 ,הרות-דומלת ןיא 21 ,רדח ןיא טנרעלעג טָאהעג ןטאגעלעד

 ,ןלוש עשיאערבעה ןיא 7 ,ןלוש עשיליוּפ ןיא 21 ,לוש-סקלָאפ רעשידיי
 6 ,ןלושלטימ ןיא 28 ,הבישי א ןיא 24 ,ןלוש-רעקרעוטנַאה ןיא 0
 ןענעז גנוקיטפעשַאב טיול .םוקינכעטילָאּפ ןיא ןוא טעטיזרעווינוא ןיא

 8 ,ןטסילָארויב 16 ,עטלעטשעגנָא-סלדנאה 10 ,רעטעברא ןעוועג 1

 -ראפ ןופ 14 ,סעיסעפָארּפ עיירפ ןופ 3 ,עטלעטשעגנָא עכעלטפאשלעזעג
 -ָארּפ 95 .גנוקיטפעשַאב ןָא 2 ןוא ןעגנוקיטפעשַאב ערעדנא ענעדיש

 -סיוא .ןענייאראפ עלענָאיסעפָארּפ ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענעז טנעצ

 ךרוד טשער יד ןוא 40 --- זייוולייט ,69 ןבָאה ןיילא ךיז ןטלַאהעג
 "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי םוצ ןעמוקעג ןענעז 29 .םיבורק ןוא ןרעטלע
 ,ךעלדיימ ןעוועג ןענעז 11 .ןעגנוטכיר ערעדנַא ןופ
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 ןבָאה ץנערעפנָאק-רוטלוק רעטייווצ רעד ףיוא ןטארעפער ןטלאהעג

 -עגמורַא טָאה גנונדרָא-גָאט יז .רעוט"ײטרַאּפ ייס ,רעוט-טנגוי ייס

 רעזנוא ןופ לכה'ךס ןוא רעטקַארַאכ רעד (1 :ןטקנוּפ יד ןעמונ

 םעלבָארּפ סָאד (3 ;זיירק ַא ןריפ ןופ קידָאטעמ יד (2 ; טעברא-רוטלוק

 טיוב יוזא יװ (5 ;קירָאטער (4 ;טייצ רעקיטציא רעד ןיא טכַאמ ןופ

 טנגוי יד ףרַאד סָאװ ןוא יוזא יװ (6 ;עדער א ןוא טַארעּפער א ןעמ
 .לוש-טנוװָא ןא ןופ םארגָארּפ סָאד (7 :ןענעייל

 ץישפיל עקשָאי םירבח יד טרירעפער ןבָאה טקנוּפ ןטשרע םעד

 ץנערעפנָאק רעד ןופ טייקיטפאהבעל רעד ןגעוו .ץרַאװש סחנּפ ןוא

 סָאװ ,טקַאפ רעד ןגָאז תודע ןעק רעמענליײטנָא יד ןופ טײקוװיטקַא ןוא

 שזַא טקילײטַאב ךיז ןבָאה טקנוּפ ןטשרע םעד םורא עטַאבעד רעד ןיא

 ןגעוו גנוניימ רעייז טגָאזעגסױרַא זיולב טשינ ןבָאה ייז ,ןטַאגעלעד 0

 ןעגנורַאפרעד ענעגייא ערעייז ןגעוו טלייצרעד ךיוא רָאנ ,ןטארעפער יד

 עיינ יד טדערעגמורא ןעמ טָאה סרעדנוזאב .ןגאלשרָאפ טכַאמעג ןוא

 "רוטלוק רעטשרע רעד ךָאנ ןדנעװנָא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ סָאװ ,ןדָאטעמ

 ,ץנערעפנָאק
 ;טריזירעטקַארַאכ יוזא םעטסיס םעיינ םעד טָאה ץישפיל עקשָאי

 ,םעד ייב ןטלַאהעג ךיז ןעמ טָאה ץנערעפנָאק-רוטלוק רעט1 רעד זיב

 -נעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןעגנאגעג זיא ןעמ ןוא ,ךוב ןיא טייטש סע סָאװ

 טָאה םעטסיס ַאזַא .(עטכישעג ןענרעל םייב) טרַאװנגעק רעד זיב טייה

 -פיוא ןוא ןשינעפרעדַאב יד וצ טסאּפעגוצ טשינ רַאפ ןזיוועגסיורא ךיז

 "רוטלוק רעט1 רעד טניז .רעטעברא עכעלטנגוי יד ןופ טייקיאעפיםָאנ
 יד ןרידוטש ןופ ןזיירק ןיא טעברַא יד ןָא ןעמ טביוה ץנערעפנָאק

 "דנעטשרַאפ ןוא רעטנענ ןענעז עכלעוו ,ןבעל ןקיטנייה ןופ ןעמעלבָארּפ

 ..טײהנעגנַאגרַאפ רעד וצ ךיז ןעמ טדנעװ רעטעּפש טשרע ןוא רעכעל

 טביולק ןעמ רָאנ ,ךוב ןבעגעג א ייב דנילב טשינ ךיוא ךיז טלַאה ןעמ
 ,לַאירעטַאמ טמיטשַאב א קרעוו ענעדישראפ ןופ סיוא

 -טסבלעז ֹוצ סערעטניא םעד טנגוי רעד ייב ןקעוװ וצ יוזא יו

 ןירענָאיצולָאװער עטלַא יד טרירעפער טָאה ןריפכרוד יז ןוא גנודליב

 ןרָאװעג טריטסערא יז זיא 1929 רעכָאטקָא ןיא) לַאטנעזָאר אנא עט'ח
 רעמ ןיוש זיא ןוא ענליוו טָאטש-םייה ריא ןיא סעקיװעשלָאב יד ךרוד
 קירנעה ןבָאה 1941 ןיא .סױרַא טשינ הסיפת רעשיטעווָאס רעד ןופ
 ,,וא .ּפ .ג רעד ןופ לעיציּפָא טסואוורעד ךיז רעטלא רָאטקיוװ ןוא ךילרע
 ןעמ רעדָא הסיפת ןיא ןברָאטשעג זיא יז יצ .,רעמ טינ ןיוש טבעל יז זַא
 יד לייוו ,ןסיוורעד טנעקעג טשינ ךיז ןעמ טָאה -- ןסָאשרעד יז טָאה
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 עכלעוו םעד ןגעוו ןבעג וצ טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז טָאה .וא .ּפ .ג
 - .(עיצַאמרָאפניא זיא טשינ

 ,זיירק ַא ןריפ וצ יוזא יו טרירעפער טָאה רעלָא ןָאעל

 א ןעיוב וצ יוזא יו עגַארפ יד טלדנַאהַאב טָאה רעטלַא רָאטקיװ
 | ,טַארעפער

 .טכַאמ ןופ םעלבָארּפ סָאד טרירעפער טָאה ךילרע קירנעה
 ,סעומש א ןריפ וצ יוזא יוװ --- טַאּפ בקעי
 ןגעו -- לוש-טנוװַא רעוװעשרַאװ א ןופ רעטלַאװרַאפ ,יקצעטאמ

 ,ןלוש-טנווָא

 -ַאגרָא עקיטרָא יד ייב זַא ,ןרָאװעג טעטכירַאב זיא ןרעדנא ןשיווצ
 .ןזיירק עשיטאמַארד 50 ךרעב ןריטסיזקע סעיצַאזינ

 ,ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז סָאװ ,ןטַארעפער יד ןופ ןעז וצ זיא'ס יו
 רעטקַארַאכ א טַאהעג ןייוולייט ץנערעפנָאק-רוטלוק עטייווצ יד טָאה
 ןוא קידָאטעמ רעד טימ ךס א ןעמונרַאפ ךיז ןוא רַאנימעס א ןופ
 -סגנורעלקפיוא ןוא -רוטלוק רעד ןופ םינינע עשיטקַארּפ ערעדנַא
 ,טעברא

 עטסנדישרַאפ יד ףיוא טכוזעג טָאה טנגוי-רעטעברא עשידיי יד

 -רוטלוק עטיירב יד -- ןבעל ריא ןכַאמ וצ רענעש ןוא רעכייר םינפוא
 ןעוועג זיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןיא טעברא-סגנודליב-טסבלעז ןוא

 רעכעלדימרעדמוא ןוא שינעכוז רעקיאורמוא רעד טָא ןופ קורדסיוא ןא
 ,טייקכעלקריוו עטרַאה ,עיורג יד ןזײרּפשוצרעבירא רעטַאמ ןוא ימ



 טרָאוװ ןטקורדעג ןרַאפ ףמַאק ןיא 3

 ןרעווש א ןריפ טזומעג ןרָאי עגנַאל "טפנוקוצ , יד טָאה ןָא 1920 ןֹופ
 םעד ךרוד םיטש ריא ןרעה ןזָאל וצ טייקכעלגעמ רעד רַאפ ףמַאק
 1920 יַאמ ןט1 םורא טָאה גנוריגער יד יו ,םעד ךָאנ .טרָאװ ןטקורדעג
 ,ףמיטש'טנגוי עשיטסילַאיצַאס, עכעלטַאנַאמ-בלַאה יד טלעטשענּפָא

 -רָאפ בילוצ רעבָא ,ןעגנוטייצ ייר א ןבעגעגסיורא "טפנוקוצ, יד טָאה
 טשינ טייצ עגנַאל א יז טָאה סעיסערּפער-גנוריגער ןוא םימעט עלעמ
 ,ייז ןופ ענייא ןייק ןקיטסעפרַאפ טנַאקעג

 רָאפ ךיז טלעטש דָאירעּפ םעד ראפ עסערּפ-טנגוי עשידנוב יד
 ;יוזַא

 "ָאס עשידיי עטשרע יד --- "עמיטש-טנגוי עשיטסילַאיצָאס;
 סיורא זיא רעמונ רעטשרע רעד ,ןליוּפ ןיא גנוטייצ-טנגוי עשיטסילַאיצ
 ,1920 יַאמ ןט1 םעד רעמונ רעטצעל רעד ;1919 ראורבעפ ןט1 םעד
 סיורא לכה"ךס .שדוח ןדעי ןופ ןט15 ןוא ןט1 םעד רעלוגער ןענישרעד
 -עיצקַאדער םעד טעמתחראפ ,טכַאמ רעד ךרוד טלעטשעגּפָא ,ןרעמונ 0

 רָאטקַאדער ןכעלטרָאװטנַארַאפ ןגעק סעצָארּפ א טריפרַאפ ןוא לאקָאל
 -ארקַאמעדילַאיצַאס רעד ןופ ףורפיוא יַאמ ןט1 םעד ןקורדּפָא ןבילוצ
 סָאװ ,ףורפיוא ןא -- ןלוּפ ןיא "טפנוקוצ , עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיט
 ,גירק ןשיטעװַאס-שיליוּפ ןגעק טדנעוװעג ןעוועג זיא

 1920 יַאמ 15 ,טפעהלמַאז -- "טפנוקוצ רעזנוא , 2

 ,1920 ינוי 15 ,טפעהלמַאז --- "טפנוקוצ יד , 3
 ,1920 ילוי 10 ,טפעהלמַאז -- "טפנוקוצ עיינ, 4
 -סיוא עקילָאמנײא ןעוועג ןטנעז ןעגנוטייצ יירד עטנַאמרעד יד

 רעדיוו וואורּפ א טכַאמעג ןעמ טָאה סייררעביא ןרעגנעל א ךָאנ ,סעבָאג
 ,גנוטייצ-טנגוי עקידנעטש א ןלעגוצסיורא

 ,גנוטייצ עכעלטַאנַאמ-בלַאה ַא -- ?עמיטש-טנגוי רעזנא 5
 ,רַאונַאי 10 ןופ עטַאד רעד טימ ,רעמונ רעטשרע רעד דלַאב רעבָא

 "ננוריגער רעד ךרוד טלעטשענּפָא ןוא טריקסיפנָאק ןרָאװעג זיא ,1
 "ןייא ןופ םעטסיס םוצ רעבירא רעדיו רעבירעד זיא ןעמ .טכַאמ
 ,סעבאגסיוא עקילָאמ
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 ,1921 ראורבעפ 5 ,טפעהלמאז -- "טנגוי עשיראטעלָארּפ ,/ 6
 ,1921 יַאמ 1 ,טפעהלמאז -- "רעטעברא רעכעלטנגי, 7

 ,1921 ילוי 20 ,טפעהלמַאז -- "טנגוי-רעטעברא, 8
 ,1921 רעבמעטּפעס 1 ,טפעהלמאז -- ?גָאט'טנגי, 9

 ןטײרּפשרַאפ וצ ןעגנולעג ויא ?גָאט-טני, ןופ לייט א ןיולב

 יײי;ילָאּפ יירעקורד ןיא ןעמוקעג זיא טפעהלמַאז םעד ןקורד ןטימניא לייוו
 ןויוואב ןעמ טָאה לייט ןטייווצ א ;ןעמונעגוצ ןראלּפמשוקע לייט א ןוא

 ,ןּפַאמוצסיױורא סנטיײצַאב

 ,1921 רעבמעצעד 15 ,טפעתלמַאז -- ?עמיטשיטנגוי , 0

 וצ עגַאלייב סלָא ןרעמונ 3 ,טפעהלמַאז -- ?טנגוי עיינ יד+ 1
 ,1922 לירּפַא ,"גנוטייצ-סקלָאפ , רעד ֹוצ --- ?דנוב , ןופ ןַאגרָא םעד

 טריקטיפנָאק .1922 יַאמ 1 ,טפעהלמַאז --- ?גנילירפ ,, 2
 ,ןרָאװעג

 ,1922 רענמעטּפעס 15 ,טפעהלמַאז -- "רעקעוו-טנגוי רעד , 3
 ,1922 רעבמעווַאנ 1 ,טפעהלמאז -- "רעקעוו-טנגוי רעזנוא 6 4

 יא גנוטייצ רעקיָאד רעד טשרע -- "רעקעוויטנגי 5
 -סעפַאב וצ ךיז ,תועינמ עטסנרע ייר א ףיוא טקוקעג טשינ ,ןעגנולעג
 1922 רעבמעצעד 20 ןופ ןענישרעד זיא "רעקעווטנגוי, רעד .ןקיט
 1927 ראונאי ןט1 ןופ ןוא ,גנוטייצ-שדוח א יו 1927 ראונאי ןט1 ןזיב
 (ןט15 ןוא ןט1 םעד) שדוה ןיא לָאמ 2 ןענישרעד רעלוגער רע זיא
 ףוס סיורא זיא רעמונ רעטצעל רעד .המחלמ-טלעוו דעטייווצ רעד זיב
 רָאּפ א ןוא טרעגַאלַאב ןעוועג זיא עשראוו תטב ,1929 רעבמעטּפעט

 ,תולייח עשטייד יד ןופ שרַאמניירא ןרָאפ געט

 ךיוא ךיז "טפנוקוצ , יד טָאה ךַאוּפש רעשידיי רעד ןיא ץוחַא
 -וּפ יד ;ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא גנוטייצ א ןבעגוצסױרַא טימַאב
 סָאװ ,טנגי רעד ראפ רקיעב טמיטשַאב ןעװעג ויא גנוטייצ עשיל
 -לטימ טעשידיישילױּפ יד ןיא רעדָא עשילּפ יד ןיא טנרעלעג טָאה
 :סױרַא ןענעז סע ,ןלוש

 "רעד---(טגגוי עשיטטילַאיצאט) ע1ס02162 :506121186ע06208 .1

 ,ןטָאברַאפ גנוטייצ יד טָאה גנוריגער יד .,1919 ןיא ןרעמונ 2 ןעניש
 ,1921 יִאמ ,טפעהלמאז ,(טגנוי עיינ) 1דס68 100002162 .2

 רעד .לאנרושז-שדוח ,(טנגוי עיירפפ 001מ8 201002162 .
 -ץנּפָא ןיא גנוטייצ יד ןוא טריקטיפנַאק ןרָאװעג זיא רעמונ רעטייווצ
 ןיא יז םנה ,גנוטייצ יד ,טכַאמ-גנוריגער רעד ךרוד ןרָאװעג טלעטש
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 ,רעטקַארַאכ ןלַארטנעצ א טאהעג רעבָא טָאה ,גרעבמעל ןיא ןענישרעד
 זיא ןוא טעטימָאק-לארטנעצ ןופ גָארטפױא ןטיול סיורא זיא יז לייוו

 ,רעדנַאמאלאס ָאטָא ר"ד דילגטימ ןייז ךרוד ןרָאװעג טריגַאדער

 ,"טפנוקוצ , רעד ןופ ןעגנוטייצ ייר א ךָאנ ןענישרעד ןענעז סע
 ןראפ סעכאגסיוא עלַארטנעצ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סָאד רעבָא
 -ינַאגרָא עקיטרָא ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ,עקיטרָא רָאנ ,דנַאל ןצנַאג

 עיצקַא רעסיורג ַא תעב רעדָא יַאמ ןט1 ןא ,ייליבוי א תעב סעיצַאז
 ,ןעגנוטייצ עקילָאמנײא ןבעגסױרַא

 טריפרַאפ גנוטייצ יד ןבעגסיורא ןכָאנ ןעמ טָאה ןלַאפ ךס א ןיא

 ,ייז ןופ רענייא .,ןרָאטקַאדער עכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןגעק ןסעצָארּפ
 ןרָא םעד בילֹוצ טָאה ,"טפנוקוצ , רעד ןופ רענָאיּפ ַא ,ץַאק היעש
 ףיוא ןעמענ טלָאװעג טשינ טָאה רע לייוו ,לַאגעלמוא טבעלעג גנַאל
 טשינ ךיז םעד בילוצ ןוא טרַאװרעד םיא טָאה סע סָאװ ,ףָארטש יד ךיז

 ,ןַארפַאש ןַאטַאנ טימ ןעוועג ךיוא זיא יוזא .טּפשמ םוצ טלעטשעגוצ
 ."טפנוקוצ ,, רעד ןופ ,ק ,צ ןופ רעציזרָאפ ןקירָאי-ליפ םעד

 ,ןָאסלעדנעמ בקעי ,ןרָאטקַאדער עכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןופ רענייא

 טריקסיפנָאק טָאה גנוריגער יד .הסיפת ןיא טייצ א ןסעזעגּפָא זיא
 ַא טריפרַאפ טָאה יז .,(1925 ץרעמ) "רעקעוו-טנגוי; 17 רעמונ םעד
 סעצָארּפ ןראפ .סקעדָאק-ףָארטש ןופ 129 לקיטרא ןטיול סעצָארּפ
 -עשרַאװ סָאד טָאה 1925 טסוגיוא 25 םעד .,טריטסערא םיא ןעמ טָאה
 ןוא עמרוט רָאי א ףיוא ןענָאסלעדנעמ טּפשמראפ טכירעג"זיירק רעוו

 ךָאנ ,סעצָארּפ ןזיב ןציז םישדח 2 יד טנכעררַאפ טשינ ייברעד םיא
 ,עשזמָאל ןוא עשרַאװ ןופ סעמרוט יד ןיא ןציז םישדח בלַאה ַא ןוא 8

 לייטרוא ןגעק ,ןדליג טנזיוט ןופ עיציוק ףיוא ןרָאװעג טיײרפַאב רע זיא
 "אב זיא לייטרוא רעד רעבָא .עיצַאלעּפַא ןא ןרָאװעג טגנַאלרעד זיא
 בקעי .ןצנאטסניא-טכירעג ערעכעה יד ןיא ךיוא ןרָאװעג טקיטעטש

 םישדח 17 ןסעזעגּפָא זיא ,רעטעברא-רעדיינש א ךַאפ ןופ ,ןָאסלעדנעמ
 טָאה רע ."רעקעוו-טנגוי, ןופ רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ סלַא

 ,גנוגעווַאב-"טפנוקוצ , רעד ןיא לָאר עקיטכיוו א טליּפשעג ללכב

 טַאהעג ןבָאה ןרָאטקַאדער עכעלטרָאװטנַארַאפ ערעדנַא ייר ַא ךיוא

 טגעלפ לייטנטסרעמ .ןרעמונ עטריקסיפנָאק בילוצ ןסעצָארּפ ךיז ףיוא

 ,לטימ ןטושּפ ַא ךרוד ןפָארטש עברַאה יד ןופ ןעיירדסיורא ךיז ןעמ

 "ץעגּפָא ,םימעט עלעמרָאפ ענעדישרַאפ ךרוד ,ןסעצָארּפ יד טָאה ןעמ

 ןַא סעּפע ןעמוקרעטנוא טגעלפ סע זיב ,טייצ רעגנַאל א ףיוא טּפעלש
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 ףָארטש יד רעדָא לטב ןרָאװעג זיא סעצָארּפ רעד ןוא עיטסענמא
 ,טקנעשעג

 וצ חוכב ןעוועג טשינ ןענעז ןפָארטש ןוא רוזנעצ ,ןעגנורעטש יד
 טָאה טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד סָאװ ,טרָאװ סָאד ןקיטשרעד
 ,ןגָאז טלָאװעג

 עטלּפָאט א טלעטשעג ךיז טָאה עסערּפ-טנגוי עשיטסילַאיצָאס יד

 ןוא ןעגנורעדָאפ עריא ןקורסױרַא ,ןסיו טנגוי רעד ןבעג :עבַאגפיוא
 -וּפָאּפ יא ןענופעג רעבירעד ךיז ןבָאה ןרעמונ יד ןיא  ,ייז רַאפ ןפמעק

 עשיטילַאּפ עלעוטקא ףיוא ןעלקיטרא יא ,ןטעברא עכעלטפאשנסיוו-רעל
 -דנַאהּפָא ןעוועג ךיוא ןענעז םעד ץוחַא .סעמעט עכעלטּפַאשטריװ ןוא
 -דנַאטש ןשידנוב ןופ ןטכױלַאב וצ ליצ ַא רַאפ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנול
 ןענעז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עלאנָאיצַאנ ןוא עלאיצָאס עקיטכיוו יד טקנוּפ
 ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענעז םעד וצ .םויה-רדס ןפיוא ןענַאטשעג טלָאמעד

 טלגיּפשעגּפָא ןבָאה סָאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש ןופ סעיצנעדנָאּפסערָאק
 "טימ יד ,טנגוי-רעטעברא רעשידיי רעד ןופ ןבערטש ןוא ןבעל סָאד

 וצ טייצ ןופ ,רעוט-טנגוי רקיעב ןעוועג ןענעז ,רעביירש יד ,רעטעברַא
 ןרעטלע ןא ןופ לקיטרא ןא ןזיװַאב ךיוא רעבָא ךיז טָאה טָאה טייצ
 "עגסיוא ןענעז עסערּפ-טנגוי רעד ןופ .רעוט:ײטרַאּפ רעדא רעביירש
 ןעוועג רעטעּפש ןענעז עכלעוו ,רעטכיד ןוא ןטסיצילבוּפ ייד א ןסקאוו
 ,עסערּפ ןוא רוטארעטיל רעשידיי רעניימעגלא רעד ןיא קיטעט
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 רעד ןעמוקעגרָאפ עשרַאװ ןיא זיא 1924 רעבמעצעד 2826 םעד
 רָאפנעמַאזוצ ןקיזָאד ןפיוא ,ןליוּפ ןיא "דנוב , ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטירד

 ןשיוװצ גנודניבראפ עגנע יד ןרָאװעג טרירטסוליא םינפוא 3 ףיוא זיא
 ,עיצאזינַאגרָא-טנגוי ןייז ןוא "דנוב ,

 רעייז טַאהעג 21 ןבָאה ןטאגעלעד 56 ןופ :טקאפ רעטשרע רעד

 רעשידנובב רעד ןיא לוש עשיטילָאּפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג עטשרע
 -סילַאיצַאס עשידיי ןוא "דנוב רעניילק , ,"טפנוקוצ , :גנוגעװַאב-טנגוי

 .עיצילַאג ןיא עיצאזינַאגרָא-טנגוי עשיט
 -ייטראפ א ףיוא ןענעז לָאמ ןטשרע םוצ :טקַאפ רעטייווצ רעד

 -וצ, רעד ןופ רעייטשרָאפ לעיציפָא טקילײטַאבטימ ןעוועג רָאפנעמַאזוצ

 טכער ןעמוקאב טָאה דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .,"טפנוק
 ,טכעריגנומיטשאב טימ ןטאגעלעד 2 ןקיש וצ

 טכירַאב ַא טרעהעגסיוא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד : טקַאפ רעטירד רעד
 ןקידנגלָאפ טכירַאב ןגעוו ןעמונעגנָא ןוא טנגוי רעד ןופ רעייטשרָאפ ןופ

 ; סולשַאב

 טלעטש ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ טכירַאב םעד קידנרעהטיוא;
 םעניימעגלא ןופ רָאפנעמַאװצ רעטירד רעד טייקנדירפוצ טימ טסעפ
 זיא דנוב-טנגוי ןופ טייקיטעט יד זא ,ןליוּפ ןיא דנוב-רעטעמנרא ןשידיי
 יד םַאוקרעמפיוא טכַאמ רָאפנעמַאװצ רעד .עדנקידירפַאב ַא ןעוועג
 ןשיוצ טעברא רעד ןופ טייקיטכיו רעד ףיוא סעיצאזינַאגרָא-ייטראפ
 טעטימָאק-לארטנעצ םעד ןוא סעיצאזינַאגרא שלא טפור ןוא טנגוי רעד

 ,"גגוגעווַאב-טנגוי יד ןציטשוצרעטנוא רעמ "דנוב , ןופ
 עטסרעווש יד ךיז רעטניה טַאהעג טלָאמעד טָאה "טפנוקוצ , יד

 יז טָאה טפַארקיסנבעל רעקרַאטש א טימ .ץנעטסיזקע ריא ןופ ןרָאי
 סעיסערּפער יד בילוצ ליס -- ןסיוירק עקילייווטייצ יד ןעוועג רבוג
 . ןברוח םעד בילוצ ןוא גירק ןשיטעװָאס-שיליוּפ ןופ טייצ רעד ןיא
 -סינומָאק ןופ ןוואורּפ יד בילוצ ייס ;ןעועג םרוג טָאה גירק רעד סָאװ
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 -יבַאגרָא עקידנעטשבלעז יד ןטכינראפ וצ לאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיט
 ,טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ עיצַאז

 עט18 יד ןעמוקעגרַאפ 1925 ראונאי 24 םעד זיא עשראוו ןיא
 -רַאפ ןעוועג ןענעז סע ."טפנוקוצ , רעד ןופ ץנערעפנָאק עשיטָאטש
 רענעי ןיא זיא שזדָאל ןיא .רעדילגטימ 700 טימ ןזיירק 20 ןטערט

 רעקיטרָא רעד ןֹופ לבוי ןקירָאי-6 ןופ גנורעייפ יד ןעמוקעגרָאפ טייצ
 עינַאמרַאהליפ ןופ לָאז ןיא גניטימ םֹוצ .,עיצאזינַאגרָא-?טפנוקוצ ,
 -סײגַאב טימ ןכָאה עכלעוו ,עכעלטנגוי טנזיוט 2 בורק ןעמוקעג ןענעז
 .לענדער יד ןעמונעגפיוא גנורעט

 יד ןיא טעברא עטפאהבעל א ןעגנאגעגנָא זיא דנַאל ןצנַאג ןיא

 ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא םעד ץוחַא ;עיצַאינַאגוא רעד ןופ ןּפורג
 ,ןקעטָאילביב ,ןבולק ,ןֹרָאּכ ,ןזיירק עשיטַאמַארד ןופ ץענ עטיירב ַא
 ":עמַאװצ טריפעגכרודַא טָאה טננוי יד ,ןפורג-טרָאּפס ,ןלוש-טנווָא
 טנדרָאעגנייא טָאה ,טייקיטעט עלענַאיסעפָארּפ א טריפעג טָאה ,ןעילפ

 ןיא ןוא סעיצקַא-לאוו ןיא טקילײטַאב ךיז ,ןעגנוזעלרָאפ עּכעלטנפע

 סעיצאזינַאגרָא יד טימ ןעגנודניבראפ טלעטשעגנייא רעטױע עכנַאמ
 ,טנגוי רעשיטטסילאיצַאס רעשיליופ רעד ןופ

 -דנַאל רעט4 רעד ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא 1925 רעבָאטקָא ןיא

 65 ןעמוקעג ןענעז סע .ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ
 טעטש 153 טריטנעזערּפער ןבָאה ייז .דנַאל ןקע עלַא ןופ ןטַאגעלעד
 עקידנריזיטַאּפמיס טנזיוט 2 ןוא רעדילגטימ עוויטקא טנזיוט 5 טימ

 -טגנוטיירגוצ עלעיצעּפס ןיא טריזינַאגױא ןעוועג ןענעז עטצעל יד)

 ןיירא רעטעּפש זיא ןעמ עכלעוו ןופ ,"ענירג, ענעפורעג יוזא ,ןזיירק
 ,(רעדילגטימ עטקיטכערַאבילופ סלא עיצאזינַאגרַא רעד ןיא

 :ןטקנוּפ עקידנגלָאפ ןעמונעגמורא טָאה גנונדרָא-גָאט יד
 ;טעברא רעקידרעטייו רעד ןגעוו ןעגנוזייוונָא ,2 ;טכירַאב 1

 סעיצקַא עמַאזניימעג ,4 ; ןלַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי יד וצ גנואיצַאב יד 3
 עלענַאיסעּפָארּפ ,0 ;טוטַאטס .5 :;סעיצאזינַאגרָא-טנגוי ערעדנַא טימ
 ,טעטימָאק-לארטנעצ םעיינ א ןופ ןלַאװ .8 : עסערּפ ,7 : סעיצקעס-טנגוי

 א ןעמוקעגרָאפ טלָאמעד זיא ?טפנוקוצ , ןיא ייס ,"דנוב,, ןיא ייס
 ןגעו ןעגנַאגעג זיא טיירטש רעד .תוטיש 2 ןשיווצ טיירטש רעסייה
 ןיא תעב  .לַאנָאיצַאנרעטניא ןגעו רקיעב רעבָא ,ןעמעלבָארּפ ייד ַא
 עיצַאטנעירָא רעד ןופ ןגָאזװצּפָא ךיז קיטליגדנע טבערטשעג טָאה גנוטכיר
 -איצָאס רעד ףיוא ןריטנעירָא ךיז ןוא רעגַאל ןשיטסינומָאק ןפיוא
 ,בָאטשסַאמ ןלאנָאיצַאנרעטניא ןיא יא ,דנַאל ןיא יא גנוגעװַאב רעשיטסיל
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 טייקכעלגעמ רעד ןיא טביולגעג ץלא ךָאנ גנוטכיר עטייווצ יד טָאה

 יַאנרעטניא ןשיטסינומָאק םעד טימ גנוקידנעטשרַאפ ַא וצ ןעמוק ןופ
 ןופ רָאפנעמַאװצ ןטירד ןפיוא .עיצקעס רעשיליוּפ ןייז ןוא לאנָאיצ
 רעכלעוו ןופ שארב ,גנוטכיר עטשרע יד טגיזעג טָאה 1924 ףוס "דנוב ,

 .ערעדנַא ייר ַא ןוא רעטלַא ,ךילרע ,חנ ןענַאטשעג ןענעז סע
 בוא .טננוי רעד רַאפ ןענַאטשעג ךיוא זיא טיירטש רעבלעז רעד

 עסיורג ןייק ןענעז טעברא רעכעלגעטיגָאט רעשיטקַארּפ רעד ןיא
 עגונב ןעגנוניימ יד רעבָא ןענעז ,ןעוועג טינ ןטייקנדישרַאפ-גנוניימ

 ףרַאש ןעוועג גנוגעווַאב-רעטעברא רעד ןיא טיירטש ןכעלרעניא םעד
 טָאה "טפנוקוצ , רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט4 רעד .טלײטעגרעדנַאנופ

 סָאװ ,טקנוּפדנַאטש ןבלעז ןפיוא טלעטשעג ךיז טייהרעמ רעניילק ַא טימ
 ןעמוקאב טָאה סָאװ ,עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד ,טייהרעמ-ייטראּפ יד
 ןטצעל ןופ עיצולָאזער רעד טימ םכסה ריא סיוא טקירד ,ןעמיטש 2

 רעלאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא ךיז ןסילשנָא ןגעוו "דנוב,, ןופ רָאפנעמַאזוצ
 -עג סָאװ ,ןעייטראּפ עשיטסילאיצָאס-רענַאיצולָאװעד ןופ גנוקינייארַאפ

 רעד לעיצעּפס עגונ סָאװ .לַאנָאיצַאנרעטניא םוש ןייק וצ טשינ ןרעה
 -גיא עדייב וצ גנולעטש עשירענגעק א עיצולָאזער יד טמענרַאפ ,טנגוי
 .ןשיטסינומָאק םוצ ייס ,ןשיטסילַאיצָאס םעד וצ ייס -- ןלַאנָאיצַאנרעט
 "גיא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םייב זא ,סיורא עיצולָאזער יד ךיז טגָאז ףוסל
 ,ןעייטראּפ עשיטסילַאיצָאס-רענָאיצולָאװער יד ןופ ָארויב-עיצאמרָאפ
 א ןרעװ ןפאשעג ףרַאד ,ןטערטעגניירא זיא "דנוב , רעד ןכלעוו ןיא
 .סעיצאזינַאגרָאזטנגוי עקידנכערּפשטנַא יד ןופ ָארויב

 20 ןעמוקאב טָאה סָאװ ,טייהרעדנימ רעד ןופ עיצולָאזער יד

 ןופ ןפיצנירּפ עניימעגלא יד טימ םכסה םעד סיוא טקירד ,ןעמיטש
 ןגעק סיורא רעבא ךיז טגָאז יז ,לאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסינומָאק

 עשיטקַאט ייר א ןופ ּפָא ךיז טצענערג ןוא םזילַארטנעצ םענעבירטרעביא
 ,ריפסיוא רעד טכאמעג טרעוו סע .לאנָאיצַאנרעטניא ןקיזָאד ןופ ןרעלעפ
 -ַאנרעטניא ןשיטסינומָאק םעד ןעיוברעביא רַאפ ןפמעק ףרַאד ןעמ זַא
 ערענָאיצולַאװער עלא ןופ סולשנָא םעד ןכַאמ ךעלגעמ לָאז סָאװ ,לַאנָאיצ
 ,סעיצאזינַאגרָא-טנגוי

 רעד ןיא טליײטעצ קרַאטש יוזא ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא יד םגה
 יד ייס לייוו ,גנוטלַאּפש ןייק טָארדעג טשינ רעבָא ריא טָאה ,עגַארפ
 יד ןופ רעצעה זא ,ןטלַאהעג ןבָאה טייהרעדנימ יד ייס ןוא טייהרעמ
 ,גנוגעווַאב-רעטעברא רעשידיי רעד ןופ טײקצנַאג יד טייטש תועד-יקולח
 רעד ןופ עיצולָאזער יד ןעמעננָא ןכָאנ ,רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה רעבירעד
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 -גטכילפרַאפ ןענעז טנגוי רעד רַאפ זא ,ןסָאלשַאב קימיטנייא ,טייהרעמ

 -רעטניא םעד עגונב ("דנוב , ןופ) ײטרַאּפ רעד ןופ ןסולשַאב יד קיד
 ,לַאנָאיצַאנ

 "ךנוב, ןופ רעייטשרָאפ רעד טָאה רָאפנעמַאזצ ןבלעז ןפיוא
 : גנורעלקרעד ַאזַא ןבעגעגּפָא

 טנגי רעד ייב טָאה דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד

 -לַארטנעצ רעד ,ייטראּפ רעד ןופ עיניל עשיטילָאּפ יד טריפעגכרודַא
 -טרָאװטנַארַאפ עלופ יד ךיז ףיוא רעבירעד טמענ "דנוב , ןופ טעטימָאק
 .דנוב-טנגוי ןופ טייקיטעט רעד רַאפ טייקכעל

 -ַאנרעטניא ןופ עגארפ רעד ןיא סָאװ ,תועד-יקולח עבלעז יד
 ןופ עגארפ יד ןטכַארטַאב םייב ךיוא טלגיּפשעגּפָא ךיז ןבָאה ,לאנָאיצ
 עבלעז יד תעב .סעיצאזינַאגרָא-טנגוי עשיליוּפ יד טימ ןטעבראנעמַאזוצ

 -יױזַא יד ןופ זיולב טעברַאנעמַאזוצ ַא רַאפ ןעוועג זיא טייהרעדנימ
 -עג טייהרעמ יד זיא ,סעיצאזינַאגרָא-טנגוי ערענָאיצולָאװער ענעפורעג

 -קַארּפ .ןעגנוטכיר עשירַאטעלָארּפ עלַא ןופ טעברַאנעמַאזוצ ַא רַאפ ןעוו
 טנגוי רעד טימ ןטעבראנעמַאזוצ ןגעו טלדנַאהעג סע ךיז טָאה שיט
 ןעוועג זיא טייהרעמ יד ,(ייטראּפ עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ) ,ס .ּפ .ּפ ןופ
 עגַארפ רעד ןיא טָאה רָאפנעמַאװצ רעד .ןגעק טייהרעדנימ יד ,רַאפ
 -ָאסנָאק ַא רַאפ טגָאזעגסיורא ךיז טָאה סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא

 רַאפ ףמַאק ןיא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיראטעלָארּפ עלַא ןופ גנורידיל

 טעברַאנעמַאזװצ א ןגעק ןוא טנגוי-רעטעברא רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד
 ןרָאװעג טקירדעגסיוא ךיוא זיא סע .טנגוי רעכעלרעגריב רעד טימ
 עשיראטעלָארּפ יד טימ גנודניברַאפ עשירבח א ןלעטשוצנייא ןליוו רעד

 ןלױּפ ןיא ןטייהרעדנימ עלאנָאיצַאנ ערעדנא יד ןופ סעיצאזינַאגרָא
 ,(.א .א ןטסילאיצָאס עשטייד ,רעניארקוא)

 ןטקנוּפ ערעדנַא יד ךיוא טכַארטַאב ןטַאגעלעד יד ןבָאה טסנרע טימ

 -עפָארּפ יד ןופ טַאר-דנַאל ןופ רעייטשרָאפ רעד ,גנונדרָא-גָאט ןופ
 ןכָארטשעגרעטנוא עדער ןייז ןיא טָאה ןליוּפ ןיא ןענייראפ עלענָאיס
 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא "טפנוקוצ , רעד ןופ ןטסנידרַאפ עסיורג יד
 ןלױּפ ןיא ןענעז ,טגָאזעג רע טָאה ,"טפנוקוצ , רעד קנַאד א .גנוגעווַאב
 .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ייב סעיצקעס-טנגוי יד ןרָאװעג ןּפַאשעג

 יד ןזיועג טָאה "טפנוקוצ , רעד ןופ רָאפנעמַאוצ רעט4 רעד

 -טנגוי ןופ טײקטלצרָאװרַאפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא טייקטסעפ עשיאעדיא

 ךיז לגוסמ זיא ןוא ןויסנ ןדעי ןייטשייב ןעק סָאװ ,"טפנוקוצ , דנוב
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 זיא חוכ רעכעלרעסיוא םוש ןייק .םרוטש ןדעװטעי ןלעטשוצנגעק
 ,"ןטסיטפנוקוצ , יד ןופ תונשקע יד ןכערב וצ דנַאטשמיא ןעוועג טשינ
 "יא ערעייז ןבָארגוצרעטנוא ,ןָאפ רעייז וצ טפאשיירט יד ןכאוושוצּפָא
 יד ןופ םָארטש ןכעלרעהפיואמוא םעד ןלעטשוצּפָא ןוא ןעגנוגייצרעב
 ."טפנוקוצ ,, ןופ ןעייר יד ןיא ךעלדיימ ןוא ךעלגניי



 םידיחי רַאּפ ַא 5

 םעד לָאמטּפָא ןעמ טסעגרַאפ טײהשטנעמ רעד רָאפ ףמָאק ןיא

 טריפרעד ֹוליִפַא טרעוו סָאד ןעוו ,ןלַאפ ןארַאפ .שטנעמ םענלעצנליא
 א ןיא טלדנַאװרַאֿפ טרעװ ?"טייהשטנעמ , טרָאװ סאד } דרוסבא ןַא וצ
 ןטוטפיוא ןוא ןטסנידראפ יד ןעז טשינ טזָאל סָאװ ,עיצקארטסבא עטסוּפ
 .שטנעמ םענלעצנייא ןופ

 ,םידיהי יד ןופ םינּפ סָאד טרילעווינ טשינ טָאה טנגוי עשידנוב יד

 גנוגעװַאב רעד ןיא .ןכירטש-רעטקַארַאכ ערעייז טשיווראפ טשינ טָעה
 וצ יירפ טײקכעלגעמ יד ןעמוקאב טשרע רעכעלטנגוי רעדעי טָאה
 עיורג ןייק טשינ ,ןטייקיטרַאגגײא ענייז ןעמָאקלופרַאפ ןוא ןעלקיװטנַא
 ןעוועג זיא ןטעטילַאודיװידניא ןופ דנַאברַאפ רעשינַאמראה א רָאנ ,עסַאמ
 ,"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד

 ענלצנייא יד ןרעדליש ֹוצ עכאנפיוא רעזנוא טציא טשינ זיא'ס
 ןענַאמרעד טרָאפ רעבָא רימ ןווט רָאּפ א .גנוגעװַאב רעד ןופ ןשטנעמ

 לַאר א טליּפשעג ןכָאה טכלעוו ,עקינייא ןגעוו ןלייצרעד ָאד ןלעוו רימ

 ס939 טימ ךיז ןבָאה רעדָא ,"טפנוקוצ, רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 רימ ןביג ייברעד .ףןטסיטפנוקוצ , חנחמ רעד ןופ טלייטשנסיוא שרעדנא

 ןטדערעגמורַא םעד ןיא ןענעז עכלעוו ,ענעי ןופ ןעמענ יד זיולב ָאד
 .גנוגעוואב-טנגוי רעד ןופ סיורא ןיוש (1925--1919) דָאירעּפ

 .רעטעברא-רעקורד ןטלַא ןַא ןופ ןוז ַא .ר ע נט א ר ף סוי
 יד וצ טרעהעג .ןטייצ עשירָאצ יד ןיא "טפנוקוצ , רעד ןופ רענָאיּפ א
 ןסיורג ןיא ןרָאװעג טפשמראפ טכירעג ןשיראצ ןכרוד ,רעוט עטשרע

 ,לושלטימ ַא ןופ רעליש ַא ןעוועג טסערַא ןתעב .סעצָארּפ-"טפנוקוצ ,

 ןשיטקַארּפ ןופ שטנעמ א ןעוועג זיא ,סקואוו ןקירעדינ ןופ ,רענטַאר
 ערעװש ןגעװ םיא טימ ךיז ןייז וצ בשימ ןעוװעג טוג זיאס .לכש
 -טננוי ,ןעגנוציז ןופ רעציזרַאפ ןעוועג טפָא ,סעיצאוטיס עטלקיוװרַאפ
 ,םזירַאטנעמַאלרַאּפ תוכלה ןיא החמומ א .ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןצנערעפנַאק

 קירוצ רע:טַאר טָאה תוסיפת עשירָאצ יד ןופ ןעמוקסיורַא ןכָאנ
 ,"דנוב , ןיא ןיירא זיא ןוא טעבראי"טפנוקוצ, רעד ֹוצ טלעטשעג ךיז
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 -לַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא 1925 טסברַאה זיב 1919 ןופ
 ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז 1925 ךרעב ."טפנוקוצ , רעד ןופ טעטימָאק
 טניירפ א ןבילברַאפ דימת םגה ,טעברא רעכעלטּפַאשלעזעג רעוויטקַא
 ןיא רעטמַאַאב רעכיוה סלא טעברַאעג טָאה רע .גנוגעװַאב רעד ןופ
 ,המחלמ רעד תעב .ןלױּפ ןיא ןטפאשלעזעג-ףיש יד ןופ טַאקידניס
 םיא זיא ,דנַאל סָאד טריּפוקָא ןבָאה סיצַאנ יד יו םעדכָאנ טייצ א
 טצעזַאב ךיז טָאה רע ןוא דנאלסיוא ןייק ךיז ןעמוקַאבוצסיורא ןעגנולעג
 ,עקירעמַא-םורד ןיא

 -וּפָאּפ ןעועג רע זיא גנוגעװַאב רעד ןיא .שזרַאל קש ףסוי

 רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,שַאמָאט --- םינָאדװעסּפ ןרעטנוא רעל
 -נעהּפָאמוא רעשיליוּפ ןופ רָאי רָאּפ עטשרע יד ןיא ןוא המחלמ-טלעוו
 ,רעוט-"טפנוקוצ , עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא טייקיג
 זיב 1920 ןופ ןוא טעטימָאק רעוועשראוו ןופ דילגטימ א טייצ עגנַאל א
 ןופ טעטימָאק-לארטנעצ ןופ דילגטימ א ןעוװעג ךיוא רע זיא 5
 ,ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ , רעד

 רעד ,ןיהָאװ לטעטש ןיא ןרעטלע עמורפ ןופ דניק ַא ןעוועג זיא רע
 טנרעלעג טָאה שזרַאלקש ףסוי .עקירעמַא ןייק טרירגימע טָאה רעטָאפ
 -לעטשעגנָא-רוטקאפונַאמ ַא ןרָאװעג עשרַאװ ןיא רעטעּפש .הבישי ןיא

 -עגנָא ןַא ףוסל ןוא רערעיומ א ךָאנרעד ןעוועג טייצ עצרוק ַא .רעט
 ,גנוטייצ-גָאט רעשידיי ַא ןיא רעטלעטש

 רע זיא ,סעצײלּפ עקידנור ךעלטיירב טימ ןוא סקואוו םעניילק ןופ

 ,טַאהעג טשינ טייצ ןייק לָאמנייק טלָאװ רע יוװ ,ךיג-ךיג ןעגנאגעג דימת
 -ניירא ןעוועג רע זיא ,גנוגעווַאב רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא רֶע תעב
 םוטעמוא ,טסואוועג רע טָאה ץלא .,טכַאנ ןוא גָאט טעברא רעד ןיא ןָאטעג

 זיא .ּפָאק ןייז ףיוא ןעוועג זיא ץלא ןוא ןפָארטעג םיא ןעמ טָאה
 וצ ןעוועג טיירג רע זיא ,טעברא עוויטקעלָאק א סעּפע ןָאט וצ ןעוועג

 רע זיא 1919---1918 ןרָאי יד ןיא .ערעדנַא ןעצ רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןָאט

 ןופ סופ וצ ןעגנַאגעג טּפָא ץנַאג ןוא ,ץניווָארּפ רעד ןיא ןרָאפעגמורא

 -ַאב וצ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עיינ ןלעטשוצפיוא ידכ ,לטעטש וצ לטעטש

 טָאה ןיילא שַאמָאט זא ,ןפערט טגעלפ'ס .עטעדנירגעג ןיוש יד ןקיטסעפ

 ןעגנַאגעג ,טצוּפעגסױא ןוא טרעקעגסיוא םיא ,לאקָאל םעד ןפאשעג
 רעד ןעוועג ,גנולמַאזרַאפ רעד וצ עכעלטנגוי יד ןפור ןביטש יד רעביא
 --- ןוא עיצולָאזער יד ןבירשעגנָא ,טַארעפער םעד ןטלַאהעג ,רעציזרָאפ

 .םיהַא טכָאניב טעּפש עכעלטנגוי יד טריפעגּפָא
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 ןוא ןסקַאװעגרעדנַאנופ טיירב ךיז זיא גנוגעװַאב-טנגוי יד ןעצוו

 טָאה ,רעוט עכעלטנגוי טכיש רעסיורג רעיינ א ןעמוקעגפיוא זיא'ס

 ,םירבח .רדס םעיינ םעד ןיא ןסַאּפנײרא טנָאקעג טשינ ךיז שַאמָאט

 טנַאקעג טשינ ןבָאה ,סעיצקנופ עטמיטשַאב ןעמוקַאב ןבָאה עכלעוו

 ןָאט ראג רעדא םינינע ערעייז ןיא ןשימ ךיז לָאז שַאמָאט זַא ,ןדלוד

 ךיז טָאה ,טנעה יד ןריפעצ טיירב קידנענעק טשינ ,ןיילא רע ; יז רַאפ

 עג ןפרָאװעגסױרַא םרוטש ַא ךרוד זיא סָאװ ,שיפ ַא יװ ,טליפרעד

 רעד ןופ ןצנאגניא קעווַא ףוס-לכ-ףוס זיא רע זיב .גערב ַא ףיוא ןרָאװ

 ,טעברַא רעוװיטקַא

 ןיא טבעלעג טָאה רע םגה .רעשל ןיא ןעוועג זיא טייקיירט ןייז

 ךָאד רע טגעלפ ,זָאלטעברא ןעוועג לָאמטּפָא זיא רע לייוו ,טיונ רעסיורג

 סָאװ ,ןראלָאד רעקילטנעצ עיצַאזינַאגרָא רעד ןבעגקעוװַא טייצ וצ טייצ ןופ

 ,עקירעמא ןופ טקישעגוצ םיא טָאה רעטָאפ ןייז

 חוכב ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןופ ןעוועג טשינ זיא שַאמָאט

 טדנעװרַאפ עיגרענע עקידנזיורב ןייז רע טָאה טייצ א .קיאור ןציז וצ

 זיא טרָאד .עטלעטשעגנַא-רוטקַאפונַאמ ןופ ןייארַאפ ןלענַאיסעפָארּפ ןיא

 רעמ יד סָאװ ,עיציזַאּפָא רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ןעוועג רע

 ,"ןקרעט-גניי יד , ןפורעג ןבָאה עטלעטשעגנָא עוויטַאװרעסנָאק

 רעד ןיא טרָא ןקירעהעג ןייק ךיז רַאפ רעמ קידנעניפעג טשינ

 טרָאד ןוא בולק-טרָאּפס ַא טכוזעגסיוא ךיז רע טָאה ,עיצאזינַאגרָא-טנגוי

 יװ ,קיטסילַאנרושז וצ טּפַאכעגוצ ךיז רע טָאה ףוסל .,קיטעט ןרָאװעג

 ןיא קידנטעברַא .גנוקיטפעשַאב רעקיטייז רעטבילַאב א סנייז ֹוצ

 טָאה ,גנוטייצ-נָאט רעכעלרעגריב רעװעשרַאװ א ןופ עיצַארטסינימדַא

 -רעטנוא ייז ןוא ןרָאטקַאדער יד טימ טפַאשטנַאקַאב יד טצונעגסיוא רע

 ,גנוביירשַאב ַא סעּפע לָאמא ,לקיטרַא ןא לָאמַא ןקורד םוצ ןגָארטעג

 רָאי קילטנעצ ַא ןופ ךשמב רע טָאה ,שטנעמ רעקיטומטוג ַא

 ןטסַאל ערעווש יד ןגָארטעגסיױא ןוא תונלבס עקידלַאװעג ַא ןזיװעגסױרַא

 -"טפנוקוצ רעד ןיא טעברא רעכעלגעטיגָאט רעשיטקַארּפ רעד ןופ

 עשראוו ןופ גנורעגַאלַאב רעד תעב רע ןזיא ןברָאטשעג .גנוגעווַאב

 רעד ןיא ןעמוקניירא גָאט ןדעי רע טגעלפ טלָאמעד ,1929 רעבמעטּפעס

 םתס --- "גנוטייצ-סקלָאפ , רעשידנוב רעד ןופ יירעקורד ןוא עיצקַאדער
 תעשב .ןפלעהוצ ןפרַאד טעװ ןעמ ביוא ,סעּפע ןָאט וצ רעדָא ױזַא

 ךיוא רע זיא ,רעמונ ןטצעל עמַאס םעד טלעטשעגפיונוצ טָאה ןעמ

 ןעמוקעג ןעמ זיא ,סױרַא זיא רע יו ,םעדכָאנ העש א .ןעמוקעגניירא

 רעקרַאטש ַא ןופ טייצ רעד ןיא ,טשינ ןיוש טבעל שַאמָאט זַא ,ןגָאזנָא
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 זיא'ס ןוא םירעדעג יד טיירדעגרעביא םיא ייב ךיז ןבָאה גנורידרַאבמָאב
 ןטצעל ןיא .ףליה עשיניצידעמ ןבעג וצ םיא ךעלגעמ ןעוועג טשינ

 ןכָאנ גָאלָארקענ א ןײרַא ךָאנ זיא *גנוטייצ-סקלָאפ , רעד ןופ רעמונ
 רעקידנריר טימ טָאה רעכלעוו ,שטנעמ ןקיצראהטוג םענעברָאטשרַאֿפ
 -טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשידי רעד טנידעג טייקנבעגעגרעביא

 ,גנוגעווַאב
 עשירַאצ ןיא "טפנוקוצ , ןופ רענָאיּפ .ןַא מ לע ּפָאק סקַאמ

 "וצ , ןסיורג ןיא טכירעג ןשירַאצ ןכרוד ןרָאװעג טּפשמרַאפ ,ןטייצ
 ןעועג רעטייו תוסיפת יד ןופ ןעמוקסיורַא ןכָאנ .סעצָארּפ-"טפנוק
 -עג טריטסערא ערעדנא טימ ןעמָאװצ ."טפנוקוצ , רעד ןיא קיטעט

 -נָאק רעשיטָאטש רעד ףיוא ןשטייד יד ךרוד 1918 רַאונַאי ןיא ןרָאװ
 ."טפנוקוצ , רעװעשרַאװ רעד ןופ ץנערעפ

 -טנגוי ףיוא טנערעפער סלא קיטעט ךעלכעזטּפיױה ןעוועג זיא רע
 -ער ןוא רענדער רעטנכייצעגסיוא ןַא .רענעזעלַאב קרַאטש א ,ןזיירק
 -סילאיצָאס רעד ןיא טנוװַאהַאב ,(ךארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא) טנערעפ
 ןרעג טנגוי יד םיא טָאה ,טפאשנסיוו-רוטַאנ ןוא רוטַארעטיל רעשיט
 א זיולב קיטעט ןעוועג רע זיא ןלױוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא .טרעהעג
 ןטַאװירּפ ןיא ןגיוצעגקירוצ ךיז ןוא גנוגעװַאב רעד ןיא טייצ עצרוק

 ,ןבעל
 ,"טפנוקוצ , ןופ רענָאיּפ .רעטעברַא-רעקָאט ַא .ץַאק ה יע ש

 ןוא טריטסערַא ןרָאװעג .לזירק-רעטעברַא ןַא ןופ טַאגעלעד ןעוועג

 ןיא .סעצָארּפ-"טפנוקוצ , ןסיורג ןיִא טכירעג ןשירַאצ ןכרוד טּפשמעג
 -"טפנוקוצ , ַא ןופ רָאטקַאדער רעלעיציפָא ןעוועג ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא
 ךיז ףיוא טַאהעג רַאפרעד ןוא טריקסיפנָאק ןרָאװעג זיא סָאװ ,גנוטייצ
 ,ףָארטש עסיורג ַא טָארדעג םיא טָאה סע סָאװ ,םעד בילוצ .סעצָארּפ ַא
 ,לַאגעלמוא גנַאלנרָאי טבעלעג רע טָאה

 ןיא "טפנוקוצ, ןופ רעוט .גי יווצ נ עז ָא ר ס ק ע ל א
 רָאּפ עטשרע יד ןיא ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד

 "רעקרעװטנַאה א ןיא טנרעלעג טָאה רע ,ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ רָאי
 רע .עּפורג-טנגוי רעשידנוב א ךרוד "טפנוקוצ , ןיא ןעמוקעג ןוא לוש
 ןוא דוטַארעטיל רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא טנווַאהַאב טוג ןעוועג זיא
 רע זיא ןזיירק ןופ טנערעפער סלא ,רענדער רעטנכייצעגסיוא ןַא
 ,טבילַאב רעייז ןעוועג

 ןוא ךעלטעטש יד ןיא ןרָאפעגמורא ךיוא .ק .צ ןופ תוחילש ןיא
 טבעלעגרעביא דניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ .,ןטַארעפער ןטלאהעג



 241 ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי

 רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןיא םונחיג-יצַאנ ןכעלקערש םעד
 א ןעוועג זיא עקנַארב רעטסעווש ןייז ך"וא ,ןליוּפ ןיא המחלמ-טלעוו

 -שרע רעד תעב עיצאזינַאגרָא-?טפנוקוצ , רעװעשרַאװ רעד ןיא ןירעוט
 יב ,ןליױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ רָאי ןטשרע ןיא ןוא ,המחלמ-טלעוו רעט
 וצ טייצ ןופ ןוא ןזיירק טריפעג טָאה יז .,עקירעמא ןייק קעווא זיא יז
 ,טנגוי רעד רַאפ ןעגנוזעלרַאפ עכעלטנפע ןטלַאהעג טייצ

 ןופ רענָאיּפ ַא ןופ ןז .ר ע ד נא מ א ל א ס ָא ט ָא ר"ד

 לכ זיא רעטָאפ ןייז םגה .עיצילַאג ןיא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד
 ,(ייטראּפ עשיטסילַאיצַאס עשיליוּפ) .ס .ּפ .ּפ ןופ רעוט א ןבילברַאפ וימי

 -עברַא רעשידיי רעד וצ ןעמוקעג ךָאד רעדנאמאלאס רעגניי רעד זיא
 ,טרילימיסַא ןעוועג ךיוא זיא ןיילא רע םגה ,גנוגעווַאב-רעט

 -סילָאיצַאס רעשידיי רעד וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא טנעדוטס סלָא
 ײר א קיטעט ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןיא ,גנוגעװַאב-טנגוי רעשיט

 זיא ,ןרָאפנעמַאװצידנַאל עקיניא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע .ןרָאי
 ןוא "טפנוקוצ , ןופ טעטימָאק ןלארטנעצ ןופ דילגטימ א טייצ א ןעוועג

 רעדנַאמַאלַאס ָאטַָא .ל00108 211002162 גנוטייצ רעד ןופ ראטקאדער
 רע זיא רעטעּפש .,רעוט ןוא רענדער רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא
 ,טעברא-ייטראפ רעשידנוב רעד וצ לעכבירַא

 -ַאטרַא ןא ןופ טמאטשעג .טַאטש רע בלַאה קיל אומ ש
 ךיז ךָאנרעד ןוא ארמג טנרעלעג .עילימַאפ רעשינבר רעשיסקָאד

 -ַאמ ןיא טקעטשעג טָאה עיסַאּפ ןייז .םידומיל עכעלטלעוו וצ ןעמונעג

 -ביירש ןייק ךיז ראפ טַאהעג טשינ טָאה רע ןעוו .ךַאש ןוא קיטַאמעט

 ;ּפָאק ןיא סעבַאגפיוא עשיטַאמעטַאמ ערעווש טכַאמעג רע טָאה ,שיט
 עיטרַאּפ-ךאש יד רע טָאה ,ןליּפש וצ ןעמעוו טימ טַאהעג טשינ רע טָאה
 "טפנוקוצ , ןיא קיטעט ןעוועג .קינייוװנסיוא ןיילא ךיז טימ טליּפשעג

 ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה רעטעּפש .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 ,טסילַאנרושז סלא קיטעט ןעוועג זיא רע ואוו ,ענליוו

 טמַאטש .ש טיווָארדנַאסקעלַא םלעהליוו ר"ד
 ענייז יו טקנוּפ .עקַארק ןיא עילימָאפ רעכעלגעמראפ רעטנַאקַאב א ןופ
 טימ ךיז ןוא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד וצ ןעמוקעג רע זיא ,רעדירב
 ,רָאי 14 ןעוועג טלא זיא םלעהליוו ןעוו .קידנעטש ףיוא ןטפאהַאב ריא

 "רעליש רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןטערטעגניירא רע זיא ,1907 ןיא
 רָאי רָאּפ ַא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,?עינעשטָאנדעיז , עיצַאזינַאגרָא
 ןיא וויטקַא ןעוועג רע זיא רעטעּפש .רעציזרָאפ ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ
 ןייז ."קעזנאיווז, ןטנעדוטס עשיטסילַאיצָאס ןופ שיצַאזינַאגרָא רעד
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 .רעטעבױא עכעלטנגוי יד ןשיווצ ןעוועג רעבא זיא טעברא עטסטבילַאב
 "ארק רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג רע זיא ןרָאי ייר ַא ןופ ךשמב
 א יװ .רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוועק
 ןיא רע טָאה עיצילַאג ןיא טנגוי-רעטעברא רעשידיי רעד ןופ חילש
 -"טפנוקוצ , יד ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ןטשרע ןיא טקילײטַאב ךיז 9
 "לארטנעצ ןטשרע ןיא ןרָאװעג טלייוװעג זיא ןוא ןליוּפ ןיא סעיצאזינַאגרָא
 ,טעטימָאק

 ןעוועג שטיווװָארדנַאסקעלא םלעהליוו זיא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 -רוטלוק ןפיוא סרעדנוזַאב ,טעברַא-ייטראּפ רעשידנוב רעד ןיא קיטעט
 -סגנודליב-סקלָאפ ןשידיי ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא רע .טיבעג

 ןגעוו ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאה רע טגעלפ טפָא ץנאג .עקָארק ןיא ןייארַאפ
 טָאה רע .,רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו לעיצעּפס ןוא ןגַארפ ענעדישרַאפ
 עשידנוב ייר ַא ןיא ןטעברא עכעלטפירש ענייז טימ טקילײטַאב ךיוא ךיז

 -לַאיצַאס , ןופ רָאטקַאדער ןעוועג רע זיא טייצ עסיוועג א .,ןטפירשטייצ
 עצרוק א ,("דנוב , רענאיצילַאג) .ס .ּפ ,שז ןופ טַאלבנכָאװ ,"טארקָאמעד

 טױרטרַאפנָא ןשטיווָארדנאסקעלא זיא גירק-טלעוו ןטייווצ ןראפ טייצ
 רעד ייב ,ןישנָאבז ןיא .תוחילש עכעלטפַאשלעזעג עקיטכיוו ַא ןרָאװעג

 ןדיי ליפ רעגַאל ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ,ץענערג רעשטייד-שיליוּפ
 ןרָאװעג ןבירטעגסיורא טכַאמ רעשירעלטיה רעד ךרוד ןענעז עכלעוו
 -ראפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןופ טַאר-דנַאל רעד .,דנַאלשטיײד ןופ

 ידכ ,ןישנָאבז ןייק טקישעג ןשטיווָארדנאסקעלא טָאה ןליױּפ ןיא ןענייא

 -ירוי עקיטיונ יד ןדיי עכעלקילגמוא יד ןבעג טַאקָאװדַא סלא לָאז רע
 עכעלטפאשלעזעג א טרָאד ןריפ רעוט-רעטעברא סלא ןוא ףליה עשיד

 -קעלַא םלעהליוו ר"ד סָאװ ,םישדח רָאּפ יד ןופ ךשמב .ללכב טייקיטעט
 "עג םיא ןיא ,רעגַאל רענישנָאבז ןיא טגנערברַאפ טָאה שטיוװָארדנַאס

 ןוא ןלושכַאפ ןריזינַאגרָא ,סעיצוטיטסניא עקינייא ןלעטשוצקעווא ןעגנול
 ,טעברַא-רוטלוק עקירעהעג ַא ןריפ

 טבעלעג שטיווָארדנאסקעלא .וו ר"ד טָאה גירק-טלעוו ןטייווצ ןתעב

 ןדנוברַאפ ךיז ,וָאנרַאט ןייק קעװַא רע זיא טרָאד ןופ .גרעבמעל ןיא
 ךָאנרעד ןיא ןוא גנוגעװַאב רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד טימ
 .דניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב .ן עז ָא ר ק ח צי ר ע ב
 ,קצָאװטא ןיא שרדמ-תיב ןיא טנרעלעג ןוא לגניי שידיסח ַא ןעוועג
 יד טזָאלרַאפ רע טָאה ןרָאי-הפחלמ יד ןיא .עשרַאװ ןופ תונכש ןיא
 ןעוועג רע זיא טייצ עצרוק ַא .רעטעברַא ןַא ןרָאװעג ןֹוא קנַאב-ארמג
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 ."דנוב, םוצ רעבירא ךָאנרעד דלאב ןוא ןויצ-ילעוּפ יד ייב קיטעט

 וויטקא ןעוועג ןעזָאר זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס םייב

 ןפיוא זיא ןוא ןָאיַאר רעװעשרַאװ ןיא גנוגעוװַאב-"טפנוקוצ , רעד ןיא

 טעטימָאק-לארטנעצ ןיא ןרָאװעג טלייוועגסיוא רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ןטשרע
 תוחילש ןיא רע טָאה 1920---1919 ןרָאי יד ןיא ,"טפנוקוצ , רעד ןופ

 ,טעטש-ץניװָארּפ ייר ַא טכוזַאב .ק .צ ןופ
 ןיא לוש עשיטַאמַארד עשידיי יד טקידנעעג רעטעּפש טָאה ןעזָאר

 ןופ עידוטס רעשיטַאמַארד רעד ןיא טקילײטַאב ןעוועג זיא ןוא עשרַאוו
 ,ןטייקיאעפ עשיטסיטרַא ענייז ץָארט .ןַאמרעה דוד רעסישזער ןטמירַאב

 ךיז ןוא עניב יד טזָאלרַאפ --- רֹוטַאנ עקיאורמוא ןַא -- ןעזָאר טָאה

 -רַאפ רע טָאה רעירפ ךָאנ .טייקיטעט רעשירַארעטיל וצ ןעמונעג
 ןיא ךיוא יו ,עסערּפ-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא רעדיל טכעלטנפע
 -ַאזָאשזב רעד טָאה 1926 ןיא .סעכַאגסױא עשירארעטיל עניימעגלא

 ךרעב ."דרע עיור , .נ .א ןלעװָאנ ךוב א סנעזָאר טכעלטנפעראפ גַאלרַאפ
 "רושז סלא קיטעט ןייז וצ ןביוהעגנָא רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןיא ךָאנרעד ןוא *גנוטייצ-סקלָאפ , רעשידנוב רעד ןיא רעירפ ,טסילַאנ
 ןזיב טָאה רע ואוו ,"סערּפסקע רעזנוא , גנוטייצ-גָאט רעװעשרַאװ רעד

 -ַאלרַאּפ סלא טעבראעג המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןֹופ ךורבסיוא

 ,טנעדנַאּפסערָאק רעשיראטנעמ
 ענייז ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא טשינ ןענעזָאר ייב ןענעז לָאמנייק

 רעטייוצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ."טפנוקוצ , רעד וצ ןליפעג עמירַאװ
 יד ןוא ,ענליוו ןיא טבעלעג 1940 ףוס זיב רע טָאה המחלמ-טלעוו

 ,עניכ ,יַאכנַאש ןיא -- ןרָאי עקידרעטייוו
 רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ןטשרע ןפיוא .ר ע ד גע לג נ ע

 .עיצאזינַאגרַא רענילבול רעד ןופ חילש סלא ןעמוקעג רע זיא "טפנוקוצ ,

 .רוחב ןטנעגילעטניא ןקיאור א ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה רע
 םיא ךיוא ןעמ טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ ןטשרע םעד ןלעטשפיונוצ םייב

 רע .טָאטש-ץניװַארּפ רעקיטכיוו א ןופ רעייטשרָאפ סלא ןעמונעגניירא
 ,גנושַאררעביא יד ןעוועג רעבָא זיא סיורג יו .םכסה ןייז ןבעגעג טָאה
 ןכָאנ ךיילג ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ גנוציז רעטשרע רעד ףיוא ןעוו
 רעד ןיא טעװ רע זא ,גנורעלקרעד א ןבעגעגּפָא רע טָאה ,רָאפנעמַאזוצ

 -יצנירּפ בילוצ ןקילײטַאב טשינ ךיז טעטימָאקי-לַארטנעצ ןופ טעברַא
 -אמעד ןופ רעגנעהנָא ןא ,טגָאזעג רע טָאה ,זיא רע .םימעט עלעיפ

 -ַאטקיד רַאפ טנָאזעגסױרַא רָאג ךיז טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד ןוא עיטַארק
 -רעד ןבילוצ ,ןטלַאהעג טרָאװ ןייז טָאה רע .טָאירָאטעלָארּפ ןופ רוט
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 דילגטימ ַא רַאפ ןטכַארטַאב טלָאװעג טשינ ךיז רע טָאה םעט ןטנָאמ
 ןעוועג רעטייוו רעֶבָא רע זיא אפוג ןילבול ןיא ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ
 רעלעיּפיצנירּפ ןייז ייב .עיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצ , רעד ןיא קיטעט
 ,גָאט ןסיװעג ַא ןיא זיב ,טייצ רָאי רַאּפ א ןבילבעג רע זיא גנולעטש
 רע זא ,טרעלקרעד טכירעגמוא רע טָאה ,גנושַאררעביא סנעמעלַא וצ
 ןיא רעדנעלגנע .,יטראּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא ...ןיירא טערט
 רָאג .ןרָאװעג טריטסערַא זיא ןוא טייצ עצרוק ַא קיטעט ןעוועג טרָאד
 .עמרוט ןיא ןברָאטשעג רע זיא ךיג

 רעטעברַא רעדעל רעקירָאי16 סלַא .ןיווטָאב יל תפנ
 ,"טפנוקוצ , רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעגרעבמעל רעד ןיא ןיירא 1921 ןיא

 רע זיא 1923 ןיא .,טייצ רָאי 2 ךרעב דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע ואוו
 ,"טפנוקוצ , ןיא רעירפ ייס .גנוגעווװַאב רעשיטסינומָאק רעד וצ רעבירַא
 -עגסיוא לעיצעּפס טשינ ךיז רע טָאה ןטסינומָאק יד ייב רעטעּפש ייס

 ןיא .טמירַאב ןרָאװעג רע זיא 1925 ילוי 22 םעד טשרע .טנכייצ
 םעד ןסָאשרעד גרעבמעל ןיא סָאג רעד ףיױא רע טָאה גָאט םענעי
 ַא ןעװעג רעירפ זיא רעכלעוװ ,יקסוואנכעצ טנעגַא-יײצילַאּפ ןשיליױופ
 -סינומָאק רעד ןופ רעטעּפש ןוא .ל .ּפ .ק .ד .ס ןופ רעוט רעקיטכיוו

 טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא ןיװטַאב .ןלוּפ ןיא ײטרַאּפ רעשיט
 רעקירָאי-20 רעד .ןרָאװעג .ןסָאשרעד 1925 טסוגיױא ןט6 םעד זיא ןוא
 -סיוא ,טסינומָאק רעקיביולג ַא יו טוט םעד טנגעגַאב טָאה ןיװטָאב
 ,ףןרעטנימָאק רעד ןבעל לָאז, :קידנפור
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 רעשידיי רעד רַאפ ןענעז ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןרָאי עטשרע יד
 -טסבלעז רעלַאיצָאס ןוא רעשיגָאלַאעדיא ןַא ןופ טייצ א ןעוועג טנגוי

 יינסָאדנופ ןענעז לָאמַא ןופ םידעפ ענעסירעגרעביא ,גנומיטשַאב

  ןבָאה דרע ןיא ףיט ןגעלעג ןענעז סָאװ ןעמיוז ,ןרָאװעג טּפינקרַאפ
 טנגוי עשידיי יד .טילבעגרעדנַאנופ ךיז קידעפש ןוא טצָארּפשעגסיױרַא

 -ַאב ןיא טרימרָאפ ךיז ,שיטילַאּפ ןוא לאיצַאס טריצנערעפיד ךיז טָאה
 ןבושח א רָאפ ףמַאק ַא ןביוהעגנַא ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוז
 ,ןֿבעל ןשידיי ןיא טרָא

 ןטלַאהעגסיױא טשינ דלַאב ןבָאה טעיצַאזינַאגרָא יד ןופ עכנַאמ
 ןטסיקלָאפ) ענערַא רעד ןופ ּפָאֹרֵא ךיג ןענעז ןוא עבַארּפירעיײפ יד

 ןרָאא טימ טשרע ןדָאב םעד ןריולראפ ןבָאה ערעדנא ;(א ,א ,ס .ס

 ןיא טָאה סָאװ ,"טפנוקוצ , עיצַאינַאגרָא-טנגוי עשידנוב יד .,רעטעּפש
 ,גנוגעוװַאב-ןסָאמ עסיורג ַא יו טקעלּפטנַא ךיז דלָאב ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא

 ,ּפעלק ײלרעלַא ןגָארטעגרעביא טָאה ,סמרוטש עלַא ןטלאהעגסיוא טָאה
 ןעגנַאגעג טייקרעכיז טימ זיא ןוא תולּפמ רעטנוא ןכָארבעג טשינ ךיז
 | ,סיוארָאפ

 םוצ ,ןבעל ןטַאוװירּפ םוצ טנגוי יד ןגיוצעג ןנָאה תוחוכ עקרַאטש
 ,ךיז וצ ןפורעג ןוא ןעקנואװעג טָאה עיצַאלימיסַא יד .?תילכת,
 ףעמיצ ךס א טימ ןטלאהעג טָאה טייקשיקנערפ-טלַא עשיסקָאדָאטרָא
 -ַאוער ןוא רעלַאנָאיצַאנ טימ טצילבעג ןבָאה םזינומָאק ןוא םזינויצ

 ןופ טכיש:טנוהג רעד טָאה ךָאד ןֹוא .טײקשיטנַאמָאר רעדענָאיצול
 ןופ ןָאפ יד ןבילקעגסיוא טנגוי-טקלָאפ ןוא:רעטעברא רעשידיי רעד

 עקיטסייג יד ."דנוב , ןופ ןָאפ יד ,גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד
 -נזיוט טגָאזעגרעטנוא ןבָאה גנורַאפרעד עכעלגעטיגָאט יד ןוא טייקפייר
 טשינ רעבָא לָאנָאיצַאנ ןייז ףרָאד ןעמ זא ,עכעלטנגוי רעטנזיוט ןוא רעט
 ,שירָאטַאלימיסַא טשינ רעבָא שיטסילַאנָאיצַאנרעטניא ,שיטסילַאנָאיצַאג

 טשינ רעבָא רענָאיצולָאװער ,שיטנַאמָאר טשינ רעבָא שיטסילַאעדיא
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 -טנגוי ןיא זייוונסַאמ טמָארטשעג ייז ןבָאה רַאפרעד .שיטסירוטנַאװַא
 עכלעוו ,הנחמ ענעי ןעייר ענייז ןופ טרימרָאפטיױא ןוא "טפנוקוצ , דנוב
 טָאה לרוג רעד סָאװ ,עיסימ עשירָאטסיה יד טליפרעד קידובכב טָאה
 ,טגיילעגפיורא ריא ףיוא

 רעיינ רעד ןיא דָאירעּפ רעטשרע רעד טקידנערַאפ ךיז טָאה'ס

 ,רָאי ַא --- 1926 רָאי סָאד ןעמוקעג ןיאס ,ןלױּפ ןופ עטכישעג
 ,טקנוּפ-דנעוו רעשירָאטסיה ַא ןרָאװעג זיא סָאװ







 געוו םעיינ ַא ףיוא ןלױּפ +

 -רעביא-הכולמ ַא טריטעגכרוד 1926 יַאמ ןיא טָאה יקסדוסליּפ ףעזוי

 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא .טכָאמ יד טפַאכראֿפ ןוא שינערעק
 ץנַאג ַא ףיוא רעק רעגנילצולּפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא חהכולמ רעשיליוּפ

 ,געוו םעיינ

 עכעלטע ןופ ךשמב םעד רַאּפ טָאה ןליופ עקיגנעהּפָאמוא סָאד

 עשיטעװָאס-שיליוּפ יד :ןסיזירק עקרַאטש עקינייא טכַאמעגכרוד רָאי
 עקידנַאטייװ א רעטעּפש ןוא עיצַאלפניא-טלעג עקידנױיּפַאלַאג א ,המחלמ

 טסַאל רעד רעטנוא ןגיובעג ךיז טָאה דנַאל סָאד .,עיצַאזיליבַאטס-טלטג
 "עגמורַא טָאה טייקנדירפוצמוא ןַא ,טיײקיזָאלטעברא ןֹוא ןרעייטש ןופ
 רעד ןיא טאה סָאװ ,גנורעקלעפַאכ רעד ןופ ןטכיש עטיירב טּפאל
 ןעײטרַאּפ-רעטנעצ ןוא עטכער ןופ גנוריגער-עיצילַאָאק רעקידנריטסיזקע
 ,גנורעסעבראפ ןוא גנורעטכיילרַאפ ףיוא גנונעפַאה םוש ןייק ןעזעג טשינ

 ףעזוי לַאשרַאמ טצונעגסיוא טָאה טייקנדירפוצמוא עקיזָאד יד

 ןרָאװעג טקיטיױַאב רענגעק ענייז ךרוד זיא רעכלעוו ,יקסדוסליּפ
 ןיא דנַאל ןיא טעטירַאלוּפָאּפ ןייז .ןבעל-הכולמ ןיא הטּפשח רעד ןוֿפ

 -ןעהנָא עקרַאטש ַא טָאהעג ךָאנ רע טָאה םעד וצ ןוא סיורג ןעוועג
 ןופ שארב רע טָאװ 1926 יַאמ שדוח ןיא .יימרא רעד ןיא טפאשרעג
 עקיטולב ךָאנ ןוא עשרַאװ ןייק טרישראמניירא ןקלופ עיירטעג ענייז
 .גנוריגער יד טגיזַאב ןפמָאק

 "עביל יד ,טפאשרעטעברא עצנַאג יד ,םוטרעיוּפ ןופ ןלייט עסיורג

 ךיז ןבָאה ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ךיוא יװ ,ץנעגילעטניא עלַאר

 ןיא טקעריד םגה .שינערעקרעביא רעד וצ עיטַאּפמיס טימ ןגיוצַאב
 עשירעטילימ רקיעב טקילײטַאב ךיז ןבָאה עשרַאװ ןופ ןפמַאק"ןסָאג יד
 -ףעד סיקסדוטליפ ןיא לָאר עסיווג ַא ןגעווטסעדנופ טָאה ,ןעגנולײטּפָא

 לַאשרַאמ ,ןליוּפ רַאפ רָאילרוג ַא ןעוועג ןיא 1926 רָאי סָאד
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 רעד ןופ ןטכיש עטיירב ןופ גנואיצַאב עכעלטנייפ יד טליּפשעג גלָאפ
 -רעטעברַא רעד ךייש סָאװ .גנוריגער רעטלַא רעד וצ גנורעקלעפַאב
 סיקסדוסליּפ וצ טקריוועגטימ רעטעברַא-ןַאב יד סרעדנוזַאב ןבָאה ,טפַאש

 -רַאטשרַאט עשירעטילימ טימ ןגוצ יד ןריפ וצ ךיז ןגָאזּפָא ךרוד גיז
 טָאה טראפ עשיטסינומָאק יד וליפא .גנוריגער רעד רַאפ ןעגנוק
 יד תעב .שינערעקרעביא רעד וצ גנולעטש עכעלטניירפ ַא ןעמונרַאפ

 רעד זיא ,ןסַאג רעװעשרַאװ יד ףיוא ןעמוקעגרָאפ ךָאנ ןענעז ןפמַאק
 -ָאק ןשירעטילימ םוצ קעװַא יקסראוו ףלָאדא רעריפ רעשיטסינומָאק
 עלַאיַָאל ַא טרעכיזרַאפ םיא ןוא תולייח סיקסדוסליּפ ןופ טנַאדנעמ
 -לעפַאב עשידיי יד ךיוא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד דצמ גנואיצַאב
 ףוס ןטכעלש ןפיוא ןרעיורט וצ טנורג ןייק טַאהעג טשינ טָאה גנורעק
 ,גנוריגער רערענָאיצקַאער רעקידרעירפ רעד ןופ

 זא ,ןעזעגמורא ךיז טָאה ןעמ יו ,טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סע
 שינערעקרעביא-יקסדוסליּפ רעד טימ ןריזיטַאּפמיס רעדָא ןציטש סָאד

 ןענַאטשַאב טשינ זיא הנווכ סיקסדוסליּפ ,תועט רעלַאטַאפ ַא ןעוועג זיא

 רָאנ ,דנַאל ןופ תוחוכ עשיטַארקָאמעד יד טכַאמ רעד וצ ןעגנערב ןיא
 טָאה טירש ךָאנ טירש .ןליצ עשירָאטַאטקיד ענייז רַאפ ייז ןצונסיוא

 -רַאטש ץלַא { הכולמ רעד ןופ תודוסי עשיטַארקָאמעד יד טרעטשעצ רע
 ןעײטרַאּפ עשיטארקָאמעד יד טפמעקַאב רע טָאה רעקרַאטש ןוא רעק

 קעװַא זיא סָאװ ,רעגַאל ןשיטילָאּפ םענעגייא ןַא טרימרָאפסיױא ןוא
 סָאװ .ןעמיוָאפ-גנוריגער ערַאטילַאטָאט-בלַאה ןלעטשנייא ןופ געוו ןפיוא
 עיצקַאער ןופ שרַאמסיוארָאפ רעד טקרַאטשעג ךיז טָאה עּפָאריײא ןיא רעמ

 ןרָאװעג םישזער-יקסדוסליּפ רעד ךיוא זיא רעמ ץלא ,םזישַאפ ןוא
 סָאװ ,םישזער רעבלעז רעד ןוא .שיטסישַאפ רעטלוב ןוא רענעּפָא
 ןדיי וצ גנואיצַאב עלַארעביל רעמ ַא ןזיװעגסױרַא ביױהנָא ןיא טָאה

 -גילפ יד רעטנוא .שיטימעסיטנַא ןכָארּפשעגסיױא ןרָאװעג ךָאנרעד זיא
 ןגעק גוצ-גנוטכינרַאפ ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה םישזער םעד ןופ ןעל
 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 -סיױרַא ןבָאה ייז ,ןעמוקייב טזָאלעג טשינ רעבָא ךיז ןבָאה ןדיי יד

 ןוא רעטסויטקַא רעד .חוכ-גנוקידיײיטרַאפ ןרעיוהעגמוא ןַא ןזיוועג
 ,טפַאשרעטעברא עשידיי יד ןעוועג זיא לייט רעטסשירעפמעק עמַאס
 "רַאפ ךיז טָאה ,ןסקאוועגסיוא קרַאטש ךיוא זיא דָאירעּפ םעד ןיא
 ,גנוגעווַאב טנגוי עשיטסילַאיצַאס עשידיי יד טפיטרַאפ ןוא טרעטיירב
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 טנגוי-רעטעברַא

 טגגי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןבעל סָאד זיא ,רעירפ יו

 ןוא רעש ןעוועג שינערעקרעביא-יקסדוסליּפ רעד ךָאנ ןרָאי יד ןיא

 -טריוו עטרעסעכרַאפ א ןעוועג דָארג זיא רָאי 2 עטשרע יד ןיא .םירָא

 זיא ס .טנידרַאפ טוג ןעמ טָאה ןכַאפ לייט ןיא ןוא עגַאל עכעלטפַאש
 ףיוא ךיוא טָאה סָאװ ,טיזירק-טלעוו רעסיורג רעד ןעמוקעגנָא דעבָא

 ,טקריוועג לָאטַאפ ןליוּפ

 ,טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד טרעטַאמעג ןבָאה סָאװ ,ןגָאלּפ יד

 -רַא רעגנַאל ,ןטסנידרַאט עניילק ,טײקיזָאלסטעברַא :ןעוװעג ןענעז

 -רעדניק יד ןיא ךָאײסטעברַא ןיא ךיז ןענַאּפשנײא סָאד ,גָאט-סטעב

 רעד ןיא ןרָאפ ןוא םייה יד ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג ןייז סָאד ןוא ןרָאי

 ,טעברַא ןכוז טָאטש רערעסערג

 .ןדישרעטנוא עסיוועג ןעוועג ךיוא ןענעז סע זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 עכעלטנגוי ןפערט טנַאקעג ןעמ טָאה ןכַאפ ןוא רעטרע ייר ַא ןיא

 ערעדנַא יב ;גָאט ַא העש 8 טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעטעברַא

 ןעוועג .םיורט ַא ןעוועג גָאט-סטעברַא רעקידחעש-12 ַא זיא ןגעקַאד

 ,טײקיזָאלסטעברַא ןופ ןטילעג קינייװ וליפא טָאה ןעמ ואוו ,רעטרע

 יד ןיא הלחמ עטיײרּפשרַאפ רעייז א ןעוועג זיא טעברַא-ןָאזעס םגה

 טנגוי עצנַאג יד טעמכ זיא רעטרע ערעדנַא ןיא ןגעקַאד } ןכַאפ עשידיי

 דישרעטנוא רעד ןעוװעג ךיוא זיא סיורג ױזַא .זָאלסטעברַא ןעוועג

 סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא עטסגרע סָאד .ןטסנידרַאפ יד ןופ ךיוה רעד ןיא

 טָאהעג טשינ טָאה סָאװ ,עכעלטנגוי הנחמ ַא ןעוועג קידנעטש זיא סע

 עקירעביא ןעוועג ןענעז ייז .ךַאפ ַא ןענרעל וצ ךיז טייקכעלגעמ ןייק
 ןופ בצמ רעד .ןצונ טנעקעג טשינ טָאה טפַאשטריװ יד סָאװ ,טנעה

 ןיא ןרעדילגנייא טנעקעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,טכיש-טנגוי םענעי

 ,זָאלסטכיזסױא-שיגַארט ןעוועג זיא ,ןבעל ןכעלטפַאשטריװ
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 א טנגי רעד ייב ןעװעג םוטעמוא טעמכ זיא קיטייצכיילג
 -לעזעג םוצ סערעטניא רעקרַאטש ַא ,ןסיוו ךָאנ גנַארד רעקרַאטש
 ,הגרדמ רעכיוה ַא ןופ םזילַאעדיא ןַא ןוא ןבעל ןשיטילָאּפ-ךעלטפַאש

 רעטייו ָאד רימ ןלעו ,טגָאזעג רעירפ ןבָאה רימ סָאװ סָאד

 -רעטעברַא דעשידיי רעד ןופ ןבעל ןופ ןרעטסומ רָאּפ ַא טימ ןרירטסוליא
 ןופ ןלייט ןענעז סָאד .ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדישרַאפ ןיא טנגוי
 ןַאגרָא ,"רעקעוו-טנגוי, ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,סעיצנעדנָאּפסערָאק

 ןגעלפ סעיצנעדנַאּפסערָאק יד ,ןלוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ

 טוג ןבָאה ןוא סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא ןופ ןרעוװו טקישעגוצ ךעלנייוועג
 ,טנגוי רעד ןופ ענַאל יד טלגיּפשעגּפָא

 עכעלטנגוי יד ןבָאה ןכָאװ רָאּפ ַא טימ קירוצ  .שטיטודזָא
 ,גָאט-סטעברַא ןקידהעש-12 ַא ,ןרעצריק ַא רַאפ עיצקַא ןַא ןביוהעגנָא
 עיסימָאק עלעיצעפס ַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא קעווצ םעד בילוצ
 ןבעגעג טשינ רעבָא טָאה עיצקַא יד .טעברַא רעד טימ ןריפוצנָא
 ןיא סָאװ ,טימרעד ךיז טרעלקרעד סָאד .,ןטַאטלוזער עטשטנואוועג יד
 עכלעוו ,עלַא יד רַאפ רעצעלּפ-טעכרַא קיניײװ ןַארַאפ ןענייז לטעטש
 ןגָאלש; יז ןוא ןטַאדידנַאק ךס ַא םורַא עקַאט ךיז ןעיירד ,ןטעברַא ןליוו
 ןדָאש ,ךיז טייטשרַאפ ,טגנערב סָאד .סרעטסיימ יד ןופ "ןריט יד ּפָא
 ןמרַאו סרעטסיימ יד .טקיטפעשַאב ןיוש ןענעז עכלעוו ,"עכעלקילג,, יד

 ןיוש ןעק ןעמ ןעוו ןוא ןרָאי ךס ַא ּפָא טעברַא ןעמ ןעוו .ייז טימ ךיז
 א .שדוח ַא ןדליג 40 לַאפ ןטסעב ןיא ןעמ טמוקַאב ,ךַאפ סָאד טוג
 ,לטעטש סָאד ןצנַאג ןיא טזָאלרַאפ טנגוי רעזנוא ןופ לייט רעסיורג
 יב ןוא ,טָאטש רעסיורג ַא ןיא ןענרעל ךיז קעװַא טרָאפ ןעמ רעדָא
 ןפיוא רקיע רעד ,טעברַא ענייש ַא ךָאד ןעמ טריפ עגַאל רערעווש ַאזַא
 עצנַאג רעזנוא טדנעװעגנָא רימ ןבָאה טייצ רָאי יירד .טיבעג ןלערוטלוק
 ,ןטייקירעווש עלַא ןעמוקעגייב ןענייז רימ .לוש ַא ןענעפע וצ עיגרענע
 ,עבלעז סָאד טזָאלעגסיױא רָאי סקיטנייה ךיז טָאה ןעמעלַא םעד ךָאנ
 ,"םוירָאטַארוק ןופ גָאזּפָא ןַא ןעמוקַאב ןבָאה רימ -- רעירפ סָאװ

 ,(1999 4 'רנ .וו .י)

 -רַא ןגנַאל םעד ףיוא ,טײקיזָאלטעברַא רעד ףיוא טקוקעג טשינ
 ןעגנורעטש יד ףיוא טקוקעג טשינ ,עקידנטעברַא יד ןופ גָאט-סטעב
 ַפָארַא טשינ ךיז ייב טנגוי יד רעבָא זיא ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד דצמ
 ןרעסערגרַאפ וצ סיוטש ַא ךָאנ ןעוועג זיא סָאד ,טרעקרַאפ .ןלַאפעג
 -מוא רעייז טימ ןוא .טעברַא רעכעלטּפַאשלעזעג רעד ןיא עיגרענע יד
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 וליפא ןבָאה ייז זַא ,טכיירגרעד עכעלטנגוי יד ןבָאה טייקכעלדזימרעד
 ַא טגָאז סע סָאװ ,ןרעה ריִמָאל .רוד 7 ןעטלע םעד -- ןעוועג טיפשמ

 טטש ןבלעז ןופ טכירַאב רעטייווצ
 וצ ןעגנולעג ןיא טעברַא רעכשיזיערעיזמוא רעזנוא קנאד א;

 וצ ןייש זיא ס .טייקיטעט רעזנוא טימ ןרעטלע יד ןריסערעטניאראפ
 ןעוו ןוא .ננולמאזראפ שדעי ןכװַאב דרעכ עיורג טימ סעטאט יו ,ןעז
 יד רעביא ךיז ןעמ טטַאלק ,גנומענרעטנוא ןַא ןגעו ךיז טלדנַאה סע
 .ןריפסיױא ץלא ןלעװ ןטסידנב רימ :טיוא טפור ןעמ ןיא סענעשצק

 1924 1 'רנ ,וו .י)

 טנגוי רעד ןופ ןטסנידראפ עניילק ןוא טייקיזַאלטעברא רעד ןגעוו
 :טעטש ערעדנא ןופ סעיצנעדנַאּפסערַאק עקינייא ןדער ןלאז

 .טעברַא זנוא יב זיא טנגוי רעד ןוט לייט רעטיורג א , .ןילכול

 ןענעז'ס) ןיול ןקיטשינ א ןענידרַאפ ,ןטטברַא עכלעוו ,ענעז ֹוליפֲא .זָאל
 רעד .(ךָאװ א ןדליג ןבלאהטרעדנַא ןעני יזרַאפ ץכלעוו ,טכלעזא ןַארַאֿפ

 חצ ,ךיז טייטשרַאֿפ .ןדליג 10 זיּב זיא ןיופ רעכעלטנכעװ רעטסכעה
 "גָאט ַא העש 8 ןעמ טצברַא רעטרע לַאצ רעניילק ַא ןיא ראג

 .(192+ ,4 'רנ .וו .י)

 יתומחמ .אלטעברא יא טנני8 רעד ןופ טגעצארפ 5 ,ענטנוק

 ,ןסָאג יד רעביא סָאּפ ןוא טסוּפ עכעלטנגוי יד ןרילאפ
 ,(1927 .ה .י)

 "ראפ לטעטש ןיא םוא "פב ךז טאה טנטצעל ,ראוודיוװָא

 ןיב .טנגוי יד ןופרעד טדייל ןטסרעטמא זיר ריז טקרַאטש
 ,?זָאלטעברַא זיא טנגוי-רעטעברַא רעגית רעד ןופ טנעצארפ 0

 ,(1927 ,5 'רנ .וו .י)

 : לטעטש ןבלעז ןופ רעטעּפש רָאי יירד טימ ןוא

 רָאװדיוװָאנ ןיא זנוא ייב ךיז טָאה קירוצ רָאי טכעלטע טימ;
 טגעלפ ןעמ .,(ןיזַאגַאמ-רענעמ) ךַאפ-דיילקַאב סָאד טלקיווטנא קראטש

 -עפָארּפ רעטוג רעד קנַאד ַא .רָאי ןיא םישדח 11 רעדָא 10 ןטעכר
 ערעדנַא טימ ךיילגרַאפ ןיא ןעניול יד ןענעז ,עיצַאזינַאגרַָא רעלענַאיס
 ץתילכת ַא קידנכוז ,רעטָאפ רעדעי .עטכעלש ןייק טשינ ןעוועג ןכַאפ
 ,טכַארטעג גנַאְל טשינ רעבירעד טָאה ,דניק ןקירַאי-14---12 ןייז ראמ
 ןענעז גָאט וצ גָאט ןופ ןוא .רעדייגש ַא רַאפ טכַאמעג סע דלַאב רָאנ
 רעטעברַא ערעטלע יד .ךַאֿפ "ןכעלקילג; םוצ טנעה טיינ ןעמוקעגוצ
 -עגסױרַא זייוכעלסיב ערעגניי יד ןופ ץנערוקנָאק רעד ךרוד ןעגעז

4 
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 ןטסָאּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע זַא ןוא .,קירבַאפ ןופ ןרָאװעג ןסיוטש
 טעדליב טנגוי יד .רעטסיימ ַא ןרָאװעג ןיילַא ןעמ זיא ,םענעי ייב

 יד קעװַא גנַאל ןיוש רעבָא ןענעז סע .ךַאפ ןיא טייהרעמ יד טציא

 רעסיורג א ןַארַאפ .עגַאל יד טנייה זיא ךעלקערש .,ןטייצ "עטוג;
 ןופ טנַאה ןיא לדָאנ יד ןטלַאהעג טשינ ןיוש טָאה ןעמ ואוו ,ןכַאפ לייט
 -רעטעברַא יד .ךָאװ רעד ןיא גָאט 1 ןטעברַא ערעדנַא .ןָא תוכוס
 טייג ,ןטלַאהסיױא טנעקעג ךיז ןוא טעברַאעג רעירפ טָאה עכלעוו ,טנגוי
 ןעמ ,טלפייוצרַאפ ,טײקיזָאלטעברַא םישדח ליפ ױזַא ךָאנ ,םורַא טנייה
 ןייז ףױוא רעדעי .ןרעדנע ךיז ןעק עגַאל יד זַא ,טשינ ןיוש טביולג
 רעד .עגַאל רעטלפייווצרַאפ רעד ןופ געוװסיוא ןַא טכוז רעגייטש
 קנַאד ַא .עזָאלטעברַא יד רַאפ עציטש טלייטרַאפ טָאה טַארטסיגַאמ
 ןעמוקַאב ךיוא טנגוי יד טָאה ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ עיצקַא רעד
 ךיז טזָאל עגַאל יד זַא ,ךיז טײטשרַאפ .גנוציטשרעטנוא עזייוולייט ַא

 ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג ערעדנוזַאב יד ןיא ןליפ ןיוש ךיוא
 ."ךיז טריּפורג טנגוי יד ואוו

 ,(1930 ,7 'רנ וו .י)
 ,(עטלעטשעגנָא-סלדנַאה עכעלטנגוי ןגעווו קָאטסילַאיב

 ,ךָאװ ַא ןדליג 10 ןיב 8 ןופ טנידרַאפ לייט רעטסערג רעד;

 גָאט ַא העש 19 רָאנ ,8 טשינ טעברַא ןעמ .רעקינייװ ךָאנ ערעדנַא
 םירחוס יד ,רעגיײזַא ? ןסָאלשעג ןרעו ןטפעשעג יד .רעמ ךָאנ רעדָא
 ,"טנווָא ןיא טעּפש זיב ןטעברַא וצ עטלעטשעגנָא ערעייז רעכָא ןעגניווצ

 ,(1927 ,21 'רנ .וװ .י)

 -גןוא יד ךרוד ןעגנואוצעג טרעװ רעכעלטנגוי רעד , .שזדָאל

 -בוטש ענעדישרַאפ ןָאט וצ (עירטסודניא-דײלקַאב ןיא) רעמענרעט
 ןכַאפ-עיצקעפנָאק יד ןיא עגַאל יד זיא טכעלש לעיצעּפס .טעברַא
 13---12 ויא ןכַאפ עקיזָאד יד ןיא גָאט-טעברַא רעד סָאװ ,גונעג טשינ

 םעד ןופ רעירפ העש רָאּפ ַא טימ ןעמוק לגניינרעל סָאד ךָאנ זומ ,העש
 ,רעטעּפש העש יירד-ייוצ ַא טימ ןייגקעװַא ןוא רעטעברַא ןרעטלע
 םעד ןעמיורפיוא ןוא סנזייא-סערּפ יד ןטיירגוצ רע זומ ירפ רעד ןיא
 ןגָארטּפָא ,פענק ןעיינ ןביילב רע זומ טכַאנ רעד ףיוא ןוא טַאטשקרעװ
 יד ףיוא סױרַא טייג ןעמ ןעוו .ןיזַאגַאמ ןופ טעברַא יד ןעגנערב ןוא
 יו ,ןעז ןעמ ןעק ,ןטפעשעג-עיצקעפנָאק ךיז ןעניפעג סע ואוו ,ןסַאג
 ןוא עקיטרַאפ קעּפ ךיז ףיוא ןּפעלש ןגיובעג ןעיירד ןיא עכעלטנגוי
 ,?סנטלַאּפ עיור

 ,(1998 ,16 'רנ .וו .י)
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 ,רעדיינש בור יּפ לע זנוא ייב ןענעז עכעלטנגוי יד , ,עוװָאלַאכימ

 יד טמענרַאפ טרָא ןטסערג םעד .רעטעברַא-ליטסקעט ןוא רעלָאטס

 "וצ .עירטסודניא-דיילקַאב רעד ייב טקיטפעשַאב זיא עכלעוו ,טנגוי

 "טעברַא טנגוי-רעדיינש רעד ןופ לייט רעטסערג רעד זיא סיזירק ןביל

 ןכוז וצ ןעגנואווצעג ןענעז עזָאלטעברַא יד .רָאי ןטירד םעד ןיוש זָאל

 ןטעברַא רעדָא ץלָאה ןקַאה יו ,"טעברַא עצרַאװש, רעדָא טעברַא-גָאט

 ,"עכעלקילג; יד .גָאט ַא ןדליג 2 זיב ןעמ טנידרַאפ ייברעד .דלַאװ ןיא

 7 ןופ ןטעברַא וצ סיוא טמוק ,ךַאפ רעייז ייב ךָאנ ןטעברַא עכלעוו

 זיא עסַאק-ןקנַארק ןיא .ךעלרעמיצ ענשוד עניילק ןיא טנוװָא 8 זיב ירפ

 עכעלטנגוי יד ןענייז ןטַאטשרַאװ לייט ןיא ,ןבירשרַאפ טשינ ןעמ

 ןייטשסיוא זומ ןעמ ןוא רעטסיימ ןופ רעדניק יד ייב "סעקנַאינ; ךיוא

 .רעדניק ןוא יורפ ןייז ןופ ייס ןוא רעטסיימ ןופ ייס ןתעגושמ עלַא

 טקיטפעשַאב ןיוש ןענעז עכלעוו ,"עכעלקילג , יד ןופ טסנידרַאפ רעד

 ."ךָאװ ַא ןדליג 10 זיב טפערטַאב ,רָאי 6--5 ךַאפ רעייז ייב

 (1927 ,16 'רנ .וו .י)

 ןופ טָאברַאפ רעכעלצעזעג ַא טריטסיזקע טָאה ןליוּפ ןיא םגה

 "ישרעד עטײרּפשרַאֿפ ַא ןעװעג רעבָא יז זיא ,טעברַא-רעדניק

 גנוטכַא שיגרענע גונעג טשינ ןעוועג גנוריגער יד זיא ,סנטשרע ,גנונ

 יד ןבָאה ,סנטייװצ ;ןרעװ ןטיהעגּפָא לָאז ץעועג סָאד זַא ,ןבעג וצ

 ,ץלַא ןָאטעג אפוג רעדניק עטריסערעטניארַאפ יד ןוא םיטַאבעלַאב

 -קעּפסניא-סטעברַא ןופ החגשה רעד רעטנוא ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז ידכ

 :ןדער ןליּפשיײיב רָאּפ יד ןלָאז .,רָאט

 ,ךײלקַאב ןופ רעטעברַא עכעלטנגוי יד ייב , .ווָאכָאטסנעשט

 .רעקידהעש 12--10 ַא גָאט-סטעברַא רעד זיא ןכַאפ-ץלָאה ןוא רעדעל

 ןיול רעייז .ןָא רָאי 11 ןופ עכעלטנגוי טעברַא רעד ייב טפערט ןעמ

 ,ךעלדיימ יד ןופ עגַאל יד זיא רעווש סרעדנוזַאב .ךָאװ ַא ןדליג 5---4 זיא

 ןעק ָאד .ןעלקיטרַא-עדָאמ ןוא רעדיילק ,שעוו ייב ןטעברַא עכלעוו

 ירפ 7 ןופ ןטעברַא עכלעוו ,ןָא רָאי 10 ןופ רעדניק ןעניפעג וליפא ןעמ

 בור רעד .גָאטימ העש רעבלַאה ַא ןופ הקספה ַא טימ טנװָא 8 זיב

 -סיוא ןַא ,עסַאק-ןקנַארק רעד ןיא טרעכיזרַאפ טשינ זיא עכעלטנגוי

 טימ ןעמַאזוצ ןטַאטשרַאװ ןיא ןטעברַא עכלעוו ,ענעי רָאנ ןענעז םַאנ

 ךיז ןעגנידרַאפ עכלעוו ,עכעלטנגוי טפערט ןעמ .רעטעברַא ערעטלע

 ,םניחב ןצנַאגניא ןטעברַא ייז ןוא רָאי 2 ןופ ךשמ ַא ףיוא רעל רעד ףיוא

 ַא עכעלטנגוי יד ןופ עגַאל יד זיא עירטסודניא רעשימעכ רעד ןיא
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 90 ַא ייז ןופ ,עכעלטנגוי 200 ַא טקיטפעשַאב ןענע'ס .עטכעלש
 ןעמ ןעק גייווצ-עירטסודניא ןקיזָאד םעד ןיא .עשיליוּפ טנעצָארּפ
 ַא העש 12 זיב ןטעברַא עכלעוו ,רָאי 12--10 ןופ עכעלטנגוי ןפערט
 ,ןלַאפ ןַארַאפ ןענעז'ס .ךָאװ ַא ןדליג 4 עצנַאג ןופ ןיול ַא רַאפ גָאט
 טסילשרַאט ,לקירבַאפ סָאד ןכוזַאב טמוק רָאטקעּפסניא-טעברַא רעד ןעוו
 -קירבַאפ ןקיצומש םעד ןיא רעטעברַא עכעלטנגוי יד טלָאמעד ןעמ
 רעד ןטנַאקירבַאפ יד ,לָארטנָאק ןייק ןזָאלרעד טשינ ידכ ,לביטש
 יו ,"הּפצוח, ַאזַא רַאפ רעטעברַא עכעלטנגוי ןגָאלש וליפא ךיז ןביול
 ,?עטסָאבעלַאב רעד רַאפ רעסַאװ ןעגנערב ןלעוו טשינ

 ,(1927 ,19 'רנ .וו .י)

 רעד וצ ןבעגעגּפָא ןיוש ןרעו רעדניק עקיראי-10--8,  .,ןישולַאק

 רעדָא דײלקַאב ייב טקיטפעשַאב זנוא ייב ןענעז ךעלדיימ יד .טעברַא
 ,רעדניק שכיילב עגניי ריא טפערט ָאד .ןטשרַאב ןטעכרַאסיױוא םייב
 ענעכַאטשעצ טימ ןטַאמָאטױא יװ ןעיצ ןוא גָאט ןצנַאג ַא ןציז סָאװ

 ןטשרַאב ןכַאמ ייז ,ךעלטערב יד ןיא רָאה יד טימ טָארד םעד רעגניפ
 ןוא דײלקַאב ,רעדעל ייב ןטעברַא ךעלגניי יד ,טעטש עסיורג יד רַאפ
 ןעייג עכלעוו ,רעדניק ןַארַאפ ןענעז ס .יײרעקָאט ייב לייט רעסיורג ַא
 ,טעברַא רעד וצ לוש רעד ךָאנ ןוא לוש "ענכעשווָאּפ, ןיא ירפ רעד ןיא
 8 ןופ : עניילק ןטסנידרַאפ יד ןוא רעגנַאל ַא זיא גָאט-טעברַא רעד
 -טנא רעטעברַא עטריציפילאווק ערעטלע יד .,ךָאװ ַא ןדליג 15 זיב

 ,עכעלטנגוי ןוא רעדניק יד רָאנ ןביילב'ס ןוא טעטש עסיורג יד ןיא ןפיול
 ,טייקיטעט עלענָאיסעּפָארּפ עטוג ַא ןריפ וצ רעווש ךיוא זיא םעד בילוצ
 ,עכלעזַא ןַארַאפ ןענע'ס .קרַאטש רעייז זיא םזיטעבַאפלַאנַא רעד

 ,טשינ יאדווא -- ןביירש .ןענעייל טשינ גנוטייצ ןייק ןענעק עכלעוו
 -ַאטעלָארּפ רעזנוא ךרוד טרעדלימעג רעבָא טרעוו עגַאל עקירעיורט יד

 זנוא ייב ןבָאה רעטעברַא ערעטלע יד .ןבעל ךעלטפַאשלעזעג שיר
 -עז רעטעברַא עכעלטנגוי יד .גנוגעוװַאב עשידנוב ענייש ַא ןפַאשעג
 -עברַא עקשטיגניי יד ןוא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןיא טריזינַאגרָא ןענ
 -עגקעװַא טפַאהרעטסומ רעד ןיא ךיז ןעניפעג רעדניק-לוש ןוא רעט
 ,"ףיקס; עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעטלעטש

 ,(1928 ,13 'רנ .וו .י)

 ןזיוַאב קירוצ טייצ ַא טימ ךיז טָאה טָאטש ןיא , .ווָארגנעוװו
 ןענעז ךַאמ םעד ייב .(ךעלכיט) סערעד ןקירטש ,ליטסקעט -- ךַאפ יינ ַא
 ,ןעיורפ ערעטלע םעד ייב ןטעברַא'ס .ןעיורפ ךעלסילשסיוא טקיטפעשַאב
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 -- ןדנעוו ןוא ןרעק רָאנ ךיז טעוו ריא ואוו .רעדניק ןוא ךעלדיימ
 ,טנעה יד טימ ןעיירד ייז יו ןעז ןוא ןעיורפ ןציז ןפערט ריא טעװו
 ןטלַאהסיוא ןפלעה ףיוא גָאט ַא ןשָארג עכעלטע סיוא ייז ןעיירד ױזַא
 .רעדניק טקיטפעשַאב ךַאפ םעד ייב ןענעז ןטסרעממַא .עילימַאפ יד
 ןציז ייז .טעברַא רעד ייב ןפערט ריא טעװ רעדניק עקירָאי-ֿפ ןיוש
 טכַאניב טעּפש זיב ירפ ?7 ןופ ךיז ןקינייּפ ייז ,ענעגיובעגנייא ,עכיילב
 עמירָא יד  ,ךָאװ ַא ןדליג 9 זיב 6 ןופ ןיול ןקיטשינ ַא ןענידרַאפ ןוא
 ןעק סָאװ רעבָא .גָאטײװ:ץרַאה טימ רעדניק יד ףיוא ןקוק ןרעטלע

 ןעוו זַא ,רשפא ריא טניימ .ךָאד ןלעפ ןדליג רָאּפ יד זַא ,ןוט ןעמ
 ,ןיב ? טלעג עסַאק ןדליג רָאּפ יד ןעמ טגירק ךָאװ ַא ּפָא טעברַא ןעמ
 טנַאקירבַאפ רעד טיג ןכָאװ עכעלטע ןטעברַאּפָא ןכָאנ ,טשינ ךיוא סָאד
 לָאצ עסיוועג א :השעמ ַאזַא זיא ןעשעג ןוא ,םישדח ףיוא לסקעוו ַא
 ,טנַאקירבַאפ רעד .ןעלסקעוו ןעמוקַאב טעברַא רעייז רַאפ ןבָאה רעדניק

 ,טָארקנַאב זיא רע זַא ,טרעלקרעד טָאה ,לדיי שיתיבה-לעב שיטסינויצ ַא
 ןלַאפעג ןענעז טָארקנַאב ןופ ןברק רעטשרע רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 טציא ,ןרָאװעג טלָאצעג טשינ ןענעז ןעלסקעוו יד .סנירעטעברַא יד

 ןבָאה ייז סָאװרַאפ ןגָאלק ןוא עטכשוחרַאפ רעדניק יד םורַא ןעייג
 ןיא לייוו ,ןטעבַאפלַאנַא סיוא ןסקַאװ רעדניק יד .טעברַאעג טסיזמוא
 -רַאפ ,ָאי ןעייג עכלעוו ,ענעי ןוא ,ןייג וצ טייצ ןייק טינ ייז ןבָאה לוש

 רָאנ טשינ ןוא סעקילַאק עקיטסייג סיוא ןסקַאװ ייז .יז ןקיסעלכַאנ
 יד ,ןציז ןקידרדסכ ןופ ןגיובעגנייא ןענעז סעציילּפ יד .עקיטסיײיג

 טעברַא רעד ייב לייו) טיירדעגסױא -- ךעלטנעה יד ןופ רעגניפ
 רימ יוװ ,ײרעּפַאלקש עתמא ןַא .(רעגניפ יד טימ רדסכ ןעמ טיירד
 ןטעברַא רימ ,ןליּפש ןפרַאד רעדניק ןעוװע :ןמיה רעזנוא ןיא ןעגניז
 טלייצ סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-(רעדניק) "ףיקס; רעזנוא ןיא, ."טיורב ףיוא
 "ףיקס; רעד .סנירעקירטש טנעצָארּפ 00 ןענעז ,סעטרבח ןוא םירבח 0
 סָאװ ,םזיטעבַאפלַאנַא ןגעק ףמַאק םעד ןריפ ןפלעה "טפנוקוצ; יד ןוא
 עשיטַאמעטסיס רָאפ ןעמוק סע .רעדניק עגניי יד ןשיוצ טשרעה
 ."סעיצקעליןזיירק

 ,(1981 ,1 'רנ .וװ .י)



 טײקיזָאלטעברַא ןוא טעברַא 3

 ָאקע םעד ןופ ןעגנורעדליש טגנערבעג רעהַא זיב ןבָאה רימ

 ןוא טעטש ייר ַא ןיא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ בצמ ןשימָאנ
 ןליו רימ .רעטרע ערעדנַא רַאפ ךיוא שיּפיט ןענעז ייז ,ךעלטעטש
 רָאּפ ַא ןופ ןוא טָאטש-טּפױה רעד ןופ ןליּפשייב עכעלטע ןבעג ךָאנ ָאד

 ,דליב סָאד ןכַאמ רעטלוב ןפלעה ןלעוו סָאװ ,ןכַאפ ערעדנוזַאב
 ,1980 ,5 'רנ "רעקעוו-טנגויג ןיא טכעלטנפערַאפ ,טבירַאב ַא ןיא

 ןופ רַאטערקעס טלָאמעד ,סור ךענעה) ס"ר .ה עשרַאװ ןגעוו טביירש

 ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ייב גנולײטּפָא-טנגוי רעד
 -נוא רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא הלשממ רעשיצַאנ רעד דעטנוא
 1945 בױהנָא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד ,גנוגעווַאב רעשידרערעט

 : (ָאקסישזרַאקס ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ ןפיולטנַא ןתעב
 -רענעמ ןופ ךַאפ ןיא עכעלטנגוי בור רעד זיא עשרַאװ ןיא

 ַא זיא טײקיזָאלטעברַא רעד בילוצ .רעצניוװָארּפ --- רעדיינש-ןיזַאגַאמ
 .רענשזריק יד ייב עגַאל יד זיא ןטסעבמַא .ןרָאפעגמײהַא לייט רעסיורג

 ןָאזעס-רעטניוו רעד .,עכעלטנגוי טנעצָארּפ 20 ןענעז ךַאפ-רעּפעטש ןיא
 ןדליג 13 זיב 5 ןופ ןענידרַאפ רעגנַאּפנָא .ןכָאװ 8--6 טרעיודעג טָאה

 .ךָאװ ַא
 טפערט טפָא .עכעלטנגוי טנעצָארּפ 00 ןענעז ךַאפ-לטייב ןיא

 ,עכעלטנגוי זיולב ןטַאטשקרעװ יד ןיא ןעמ

 ךרעב טקיטפעשַאב ןענעז'ס ןכלעוו ןיא ,ךַאפ-רעקירטש ןיא
 ,עכעלטננוי טפלעה ַא זיא ,רעטעברַא טנזיוט 92

 טקיטפעשַאב טעברַא:טנַאה ייב עכעלטנגוי ןענעז ךַאפ-ןקָאז ןיא |
 -טפַארק ייב ןענעז עכעלטנגוי עשידיי ךס ןייק ,טפַארק ייב יו ,רעמ
 טעבראעגסיוא ןרעוו ןקָאז יד סָאװ רַאפרעד ,טקיטפעשַאב טשינ טעברַא
 עכעלטנגוי .רעגנעל טרעיוד ןענרעלסיוא סָאד .ןענישַאמ-ןָאטַאק ףיוא
 רעד ןופ ןסױטשעגסױרַא ןרעוו ןוא גנודליבסיוא:ךַאפ יד ןקיסעלכַאנרַאפ

 ,טעברַא
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 -רעדעל רעד ןיא טנגוי רעשידיי רעד ןופ טרָא ןגעוו תועידי

 רעד טלעטשעגוצ 1929 רָאי ןיא טָאה ןליוּפ ץנַאג ןיא עירטסודניא

 -רָאפ רעד) ןליוּפ ןיא רעטעברַא-רעדעל ןופ ןייארַאפ רעלענָאיסעפָארּפ

 םיובלעגיז לאומש רעוט רעשידנוב רעד ןעוועג טלָאמעד זיא רעציז

 ,(ןייטשנעטכיל ןמלז -- רַאטערקעס ןוא

 .רעטעברַא עשידיי טנעצָארּפ 90 ןעוועג ןענעז ךַאפ-רעּפעטש ןיא

 ןעועג .טנעצָארּפ 40 זיב 20 ןופ טכַאמשגסיוא ןבָאה עכעלטנגוי יד

 00 זיב 80 ןופ ןטערטרַאפ ןעוועג ןענעז עכעלטנגוי יד ואוו ,טעטש

 ןופ ןעוועג רעּפעטש טנזיוט ייווצ ףיוא ןענעז עשרַאװ ןיא ,טנעצָארּפ

 ןפָארטַאב ןבָאה עכעלטנגוי יד ןופ ןעניול יד .עכעלטנגוי 800 זיב 0

 .ךָאװ ַא ןדליג 10 זיב 5 ןופ

 98 רעביא ןפָארטַאב עכעלטנגוי יד ןבָאה רעטסוש יד ןשיווצ

 ןופ ןפָארטַאב ןעניול ערעייז ןבָאה טעברַא רעלַאמרָאנ ייב .טנעצָארּפ

 ,ךָאװ ַא ןדליג 20 זיב 5

 ןץעוועג רעטעברַא 600 יד ןשיווצ ןענעז עשרַאװ ןיא ךַאפ-לטייב ןיא

 זיב 10 ןופ ןעוועג זיא טסנידרַאפ רעייז .עכעלטנגוי טנעצָארּפ 0

 .ךָאו א ןדליג 8

 30 ןפָארטַאב טנגוי יד טָאה סעקשטנעה ענרעדעל יד ןופ ךַאּפ ןיא

 ךעלסילשסיוא טעמכ ןעוועג זיא סעקשטנעה יד ןופ ןעיינ סָאד ,טנעצָארּפ

 ,סנירעטעברַא עכעלטנגוי ןופ טנעה יד ןיא

 טרעהעג ןבָאה סע ןכלעוו וצ ,ןייארַאפ ןטנָאמרעד-רעירפ ןיא

 ינַאגרָא ןעוועג ןענעז ,ןליוּפ ןיא ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ רעטעברַא

 ןעועג טנזױט 2 רעביא ןענעז ייז ןופ .עכעלטנגוי טנזיוט 8 טריז
 .עשידיי

 -ַאכעמ ןופ סעצָארּפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןכַאפ-רעדעל יד ןיא

 .עיצַארטנעצנָאק ןוא עיצַאזינ

 -קעס רעד ןבירשעג טָאה -- רעטעברַא-רעדעל עשידיי יד רַאפ;

 ענייא סלַא סױרַא ךיז טקור --- ןײארַאפ-רעדעל ןלַארטנעצ ןופ רַאטער

 עסיורג יד ןיא ןעגנירדוצניײרַא -- ןבַאגפיוא-גָאט עטסקיטניװ יד ןופ

 ןָא ָאד טפערט רעטעברַא רעשידיי רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןקירבַאפ

 ןענעז ךס ַא סָאװ ,םעד ץָארט) ןטנַאקירבַאפ יד .ןריט עטכַאמרַאפ ףיוא

 -ןצניירַא קשח םוש ןייק טשינ ןבָאה ("ןדיי עלַאנָאיצַאנ; ךָאנ ןוא ןדיי
 עטריזינַאגרָא-טשינ עשיליוּפ רעסעב ןליוו ייז ,רעטעברַא עשידיי ןזָאל
 ,?סָאג ןופ רעטעברַָא

 ,(1929 ,7 'רנ .וװ .י)
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 ,עטכעלש א ןעוועג רעטעברַא ןכעלטנגוי ןופ עגַאל יד זיא ללכ3
 ,ערעסעב ןעוועג ןעגנוגנידַאב-סטעברַא יד ןענעז ןכַאפ לייט ןיא םגה
 עכעלטנגוי יד ןשיווצ ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,עטעקנַא ןַא ןיא
 עשידיי 98 ןופ סרעפטנע ןעוועג ןענעז ,עשרַאװ ןיא רעטעברַא-רעקורד
 ןשיוצ 75 ;רָאי 15 ןופ רעגניי ןעוועג ןענעז 22 ,רעקורד עכעלטנגוי
 יב טעברַאעג ןבָאה 87 ןוא רעצעז ןעוועג ןענעז 82 .רָאי 18 ןוא 5

 ןופ ןגייווצ עדייב ייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז 9 :;ןישַאמ-לַָאדעּפ ַא

 ןיא ,ערעכעה ןעוועג ןיוש ןענעז ןטסנידרַאפ ערעייז .ךַאפ-דעקורד
 ַא ןדליג 15 יב טנידרַאפ ןבָאה 28 ,ןכַאפ ערעדנַא טימ ךיילגרַאפ
 .ךָאװ ַא ןדליג 80 רעביא 14 ןוא ןדליג 20 זיב 46 ,ךָאוװ

 טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןגָאלּפ עטסערג יד ןופ ענייא
 וצ תועט ַא ןעוועג רעבָא טלָאװ סע .טײקיזָאלטעברַא יד ןעוועג זיא
 טײקיזָאלטעברַא יד .קנערק עשידיי ַא זיולב ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןעניימ
 -רעד רעניימעגלַא ןַא ןופ לייט ַא ןעועג זיא טנגוי רעשידיי רעד ןופ
 -ידיי רעד טקריוועגטימ ךיוא קפס ןָא טָאה טרָאד ןוא ַאד םגה ,גנונייש
 ,טנעמָאמ רעש

 -רַאפ ןעוועג זיא טנגוי רעד ןשיווצ טײקיזָאלטעברַא יד טייוו יו

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ טכירַאב ַא טלייצרעד ,םוטעמוא טײרּפש
 םורַא טמענ סָאװ ,טכירַאב רעד .,ווענעשז ןיא ץנערעפנָאק-סטעברַא

 "ָאלטעברַא רעניײמעגלַא רעד ןיא זַא ,טגָאז 1924--1920 דָאירעּפ םעד

 : ןיא טכַאמעגסיוא טנגוי יד טָאה טייקיז

 טנעצָארּפ 420 6 יח י-ה יח יוד היה חשד החי ןרַאגנוא
 ' == 4148 = == היי= זייי דיי הייד הזה הייד חד חד עילַאטיא

 40 1 יי יי ןדעווש
 === 840,20 == היה הייד יז חי ידיד יחד יחד די יח דנַאלגנע
 == 28,1 = זיי יי היי טיי חד יז יח שי קרַאמענעד
 4 ץ6 יי יי א --- דנַאלָאה
 "7 97,6 -- עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ
 40 4 יי יא יא א א א א עיגעװרָאנ
 "== 9641 = יה יה היד היה היד יז. דנַאלשטייד
 "=== 2446 = היה יח יז .ךיד היי .ןיי עיקַאװָאלסָאכעשט
 '' 18 = = היה היי יי היי היה יד ייד י- ץייווש

 "עג טָאה ווענעשז ןיא טמַא-סטעברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד
 טכַאמעגסיױא טינשכרוד ןיא טנגוי יד טָאה ןעמונעג ללכב זַא ,טצַאש
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 ןרָאי יד ןיא .רעדנעל עלַא ןיא עזָאלטעברַא יד ןופ טנעצָארּפ 5
 ןיב 6 ןוט ןפָארטַאב ןבָאה טנגוי עוָאלטעברַא לָאצ יד לָאז 1932---4

 ןעועג ךעלדיימ עזָאלטעברַא טנעצָארּפ רעד זיא ייברעד ; ןָאילימ 7

 .ךעלגניי ייב יו ,רערעכעה ַא
 םינינע עלַאיצָאס רַאפ טוטיטסגיא רעד טָאה ,ןליױּפ ךייש סָאװ

 "רָאפ רעטכעלטנפערַאפ ןייז ןיא ,('ךינשטעלָאּפס ווַארּפס טוטיטסניא,)
 שזעשזדָאלמ;) טעברַא ךָאנ טנעה יד סיוא טקערטש טנגוי יד ;גנוש

 סעדעי זַא ,טנובשחעגסיױא -- (1938 ,עשרַאװ ,"ןעצַארּפ ָאּפ אגנעש

 רעכוז-טעברַא יד ןופ ןעמוקעגּפָא ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןענעז רָאי
 ,טעטש יד ןיא רעצעלּפ-סטעברַא ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ ,תושפנ טנזיוט 0
 יד ןופ זיולב ןעוועג ןענעז סקַאוװאוצ ןכעלריטַאנ ןופ ןטַאדידנַאק עיינ

 טגנערבעג ףרָאד סָאד רָאי סעדעי טָאה םעד ץוחַא ,טנזיוט 140 טעטש
 -ידנַאק טעברַא ענעסקַאװעגרעטנוא עטכיורברַאפ טשינ ןופ ףדוע ןַא

 70 ןענעכערּפָארַא ןכָאנ .טנזיוט 870 ןעמַאזוצ .טנזיוט 220 ןטַאד
 -ָארּפ רעשיטָאטש רעד ןופ ענעלַאפעגסױרַא יד ןטייברַאפ םוצ טנזיוט
 "עביאפ ןבילבעג ןענעז ,א"א עיצַארגימע ,רעטלע ,טיוט בילוצ עיצקוד

 ,תושפנ טנזיוט 300 תוחוכ עגניי "עקיר



 ןוא גנוריזינַאגרָא עלענָאיסעפָארּפ 4

 סעיצקַא עטיירב

 יד ןענעז ,לייט ןטשרע ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד ןיוש זיא'ס יו

 ייב סעיצקעס-טנגוי יד ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא רעטעברַא עכעלטנגוי
 ןעוועג טשינ זיא ייז ןריזינַאגרָא טָאד .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד
 -תונשקע רעד .ןטייקירעווש ייר ַא טנגעגַאב טָאה ןוא ךַאז עטכייל ןייק
 עטסנדישרַאפ יד ןכערבכרוד רעבָא טגעלפ טנגוי רעד ןופ ןליוו רעקיד

 ,תועינמ
 יד ןבָאה ,'טפנוקוצ; דנוב-טנגוי ןופ וויטַאיציניא רעד טיול

 -נכערּפשטנַא ןעמונעגנָא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ
 ןוא טנגוי יד ןריזינַאגרָא וצ טייקיטיונ רעד ןגעוו סעיצולָאזער עקיד
 ,ןעגנורעדָאפ עריא ןציטשרעטנוא

 יד ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא סעיצולָאזער עכלעזַא ןענעז 1927 ןיא

 -ךיײלקַאב יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ
 ,1929 ,ינוי ןט2 ןזיב יַאמ ןט30 ןופ .רעטעברַא-רעדעל ןוא רעטעברַא

 -ָאיסעּפָארּפ יד ןופ סערגנָאק רעט4 רעד ןעמוקעגרָאפ עשרַאװ ןיא זיא
 -בָארּפ יד ןגעוו .ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ ןלױוּפ ןיא ןענייארַאפ עלענ

 יד ןעלקיװטנַא וצ רעמ טייקיטיינ רעד ןוא טנגוי רעד ןופ ןעמעל
 רעד טדערעג סערגנָאק ןפיוא טָאה גנוגעווַאב-טנגוי עלענָאיסעּפָארּפ

 טָאה רע ןַארּפַאש .נ 'טפנוקוצ רעד ןופ רעריפ רעקירָאי-גנַאל
 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טייקיטעט עכַאװש יד טריקיטירק
 ןטוג סלַא טקורעגסױרַא ייברעד ןוא טעברַא-טנגוי ןופ טיבעג ןפיוא
 ,סעיצקעס-טנגוי עשידיי יד ןופ טייקיטעט עשיגרענע יד ליּפשיײיב
 ,טרעדָאפעג עדער ריא ןיא טָאה רעבעווש הרש ןירעוט עשידנוב יד
 ןוא עטסיזמוא ןַא ןייז לָאז טנגוי רעד ןופ גנודליבסיוא-ךַאפ יד זַא
 טָאה סערגנָאק רעד .ךַארּפש-רעטומ רעד ןיא ןרעװ טריפעג לָאז
 -נייא לָאזס, :טנגוי רעד ןגעוו ןסולשַאב עקינייא ןעמונעגנָא ךָאנרעד
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 ןוא גָאט-סטעברַא רעקידהעש-6 ַא עכעלטנגוי רַאפ ןרעו טלעטשעג
 ןגעו) .?ןלושיךַאפ עטסיזמוא לָאצ עדנגונעג ַא ןרעוו ןפַאשעג לָאז'ס

 (טנָאמרעד ןרָאװעג טשינ זיא ךַארּפש-רעטומ רעד ןיא טכיררעטנוא
 ןוא עלַארטנעצ , ןפַאש וצ טרעדָאפעגפיוא טָאה עיצולָאזער עטייווצ ַא
 ןעיורפ ןשיװצ עדנַאגַאּפָארּפ ןוא עיצַאטיגַא רַאפ סעיסימָאק עקיטרָא

 ."עכעלטנגוי ןוא

 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ סעיצקעס-טנגוי עלענַאיסעּפָארּפ יד
 ,סערגנָאק ןופ ןסולשַאב יד יו ,רעטייוו ךס ַא ןטלַאהעג ןיוש ןבָאה טנגוי

 ןשיווצ ,ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ רעטעברַא יד טריטנעזערּפער טָאה סָאװ
 עסיורג ַא טעדליבעג ,ךעלריטַאנ ,ןבָאה רעטעברַא עשיליוּפ יד עכלעוו

 ,טייהרעמ

 ןבָאה טנגוי-רעטעברַא רעשידיי ןופ סעיצקעסיטנגוי עטיובעג-טסעפ

 ערענעלק עקינייא ןיא ךיוא ןוא טעטש ערעסערג יד ןיא טיטסיזקע

 -רעטעברַא עקרַאטש קיסעמסינטלעהרַאפ ַא ןעוועג זיא סע ואוו ,רעטרע
 -ץיצַאזינַאגרָא ןופ ןליּפשייב רָאּפ א ןבעג ָאד ןלעװ רימ ,גנוגעווַאב

 ,רעטרע ערענעלק יד ןיא טנגוי רעד דצמ גנַאר'ז

 םייב שיצקעס-טנגוי ַא ןפַאשעג ןיוש ןבָאה רימ , .ץינעשזָאק
 גנולמַאזרַאפ-ריזינַאגרָא רעד וצ ףוּר ןטשרע ןפיוא .ןייארַאפ-רעדעל

 יװ ,ןעז וצ ןעוװעג זיא ןייש .עכעלטנגוי 50 רעביא ןעמוקעג ןענעז
 זומ'ס זַא ,גנוניימ רעייז טגָאזעגסױרַא ןבָאה רָאי 12 ןופ עכעלטנגוי
 ,(1927 ,2 'רנ .וו .י) ."עיצקעס-טנגוי ַא ןרעװ ןפַאשעג

 רימ ןעניפעג עיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעפָארּפ ַא ךָאנ טפַאשקנעב יד

 -ָאיסעפָארּפ ןייקק :(יירק רעדיל) ןישטושטש ןופ טנירַאב ַא ןיא
 טריטַאָאלּפסקע ןרעוו רעטעברַא יד ןוא טשינ רימ ןבָאה ןייארַאפ ןלענ

 לייוו ,ָאטשינ טעמכ זיא רעטעברַא ערעטלע ןייק .ןפוא ןטסגרע ןפיוא
 יד .טַאטשקרעװ םענעגייא ןַא טנפע רעטעברַא רענעסקאוורעד דעדעי
 ,רָאי 2 רעדָא 1 ןופ ןימרעט ַא רעל רעד ףיוא ּפָא ןטעברַא עכעלטנגוי
 3 ןופ ןעמ טמוקַאב םעד רַאפ .טעברַא עקיבוטש ײלרעלַא ןעוט יז
 ,(1927 ,19 'רנ .וו .י) ."ךָאװ ַא ןדליג 5 זיב

 ןיא'ס רעדָא ןעוועג טשינ ןענעז ןענייארַאפ עלענַאיסעפָארּפ ואוו
 ,סעיצקעס-טנגוי ןדנירג וצ ןעוועג ךעלגעמ טשינ תוביס ערעדנַא בילוצ

 ןעועג טשינ זיא סָאד םגה ,"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד טָאה ןטרָאד

 רעלענָאיסעּפָארּפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןיײלַא ,עבַאגפיוא עטקעריד ןייז

 :עקלָאקָאס ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןיא רימ ןענעייל ,לשמל ,ױזַא .טעברַא
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 טניימעג) עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ייב עיסימָאק עלענָאיסעּפָארּפ יד,
 -העש-8 םעד ּפָא טיה ןעמ יצ לָארטנָאק ַא טריפ ("טפנוקוצ; דנוב-טנגוי
 יד ןיא) עכעלטנגוי ןטעברַא סע ואוו ,ןטַאטשרַאװ יד ןיא גָאטסטעברַא ןקיד
 טמוק'ס ,(ןטיהעגּפָא טוג יװ ייס גָאט-סטעברַא רעד טרעוװ ןעײרעברַאג
 ,גָאט-סטעברַא ןעלַאמרָאנ רעד ןטיהוצּפָא ןעגניווצ וצ רעווש ןָא רעבָא

 ןרעלק רימ .,קידהּפצוח -- רעטסיימ יד ,שיטַאּפַא זיא םלוע-טנגוי רעד
 ,(1928 16 'רנ .וװ .י) ,?סעיצקַא -ןיול ןריפכרוד ןגעוו ךיוא

 -ָארּפ רעד טימ ןריפנָא ןײלַא לָאז "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד זַא

 -עלק יד ןיא רָאנ ןייז טלָאמעג טנָאקעג טָאה ,טייקיטעט רעלענָאיסעפ
 עלענָאיטעפָארּפ ןייק טריטסיזקע טשינ ןבָאה'ס ואוו ,רעטרע ערענ
 ןעוועג זיא טעטש עסיורג יד ןיא .ןענייארַאפ יד ייב סעיצקעס-טנגוי

 רעד ןעוועג דנוב-טנגוי רעד זיא ָאד ךיוא שטָאכ .שרעדנַא ירמגל
 ןענעז רעדילגטימ ןוא רעוט ענייז ןוא ,חוכ רעקיטסייג ןוא רעקידנגעװַאב
 ,גנוגעװַאב-טנגוי רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ ןינבו ןינמ בור רעד ןעוועג

 -קעס-טנגוי יד ךרוד ןעגנַאגעג טייקיטעט עלענָאיסעּפָארּפ יד רעבָא זיא

 עלענָאיסעפָארּפ יד ןופ ןלייט עשינַאגרָא ןעועג ןענעז סָאװ ,סעיצ

 ,ןענייארַאפ
 עשידיי ןופ ןייארַאפ ןופ עיצקעס-טנגוי יד טָאה עשרַאװ ןיא

 טלייצעג ,1929 רעמוז ,לבוי ןקירָאי 10 ריא וצ רעטעברַא-דיײלקַאב
 -טנגוי רעװעשרַאװ רעד ןיא ןענעז רָאי ןבלעז ןיא ,רעדילגטימ 0
 -טנגוי 580 טרירטסיגער ןעוועג רעטעברַא-רעדעל עשידיי ןופ עיצקעט

 : ױזַא טלייטעג ךיז ייז ןבָאה ןגייווצ ערעדנוזַאב יד טול ,עכעל
 ,רעכַאמ-עקשטנעה 20 ,רעשאל 20 ,רעכַאמ-לטייב 210 ,רעּפעטש 5
 עניילק רָאג רַאפ ךעלעכיש) סעקטענָאּפ ייב 10 ןוא סעֹווָאקדָאּפ ייב 5

 ,(רעדניק
 סעיצקעס-טנגוי יד ןיא גנוקריוו עשיטילָאּפ עקידנרינימָאד יד

 ,1997 ,לירּפַא ןט21 םעד זיא ,לשמל ,ױזַא ."טפנוקוצ, יד טַאהעג טָאה

 ןרַאפ .סעיצקעס-טנגוי רעװעשרַאװ יד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ

 "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןטימ יַאמ ןט1 םעד ןרירטסנָאמעד וצ גאלשרָאפ

 ןטַאגעלעד---ןגעק ,ןעמיטש 1700 טימ ןטַאגעלעד טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה
 ייב ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז ןעגנומיטשּפָא עכעלנע .,ןעמיטש 600 טימ

 ןרָאי ערעדנַא ןיא ןוא ןטייהנגעלעג ערעדנַא
 סעיצקעס-טנגוי עלענָאיסעּפָארּפ יד ןענעז סעיצקַא עסיורג עלַא ןיא

 -עג ןוא טנַאה-ןיא-טנַאה ןעגנַאגעג "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד ןוא
 סָאװ ,סעיצקַא לָאצ יד ןעוועג זיא סיורג .טעברַא יד ןָאטעג םַאזניימ
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 ָאד רימ ןלעוװו ייז ןופ עקינייא .ןרָאװעג טריפעג םַאזניימעג ןענעז
 .ןענָאמרעד

 טַאר'דנַאל םייב גנולײטּפָא-טנגוי עלַארטנעצ יד טָאה 1926 רעטניוו
 ןליוּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ

 "וצ ןגעק עיצקַא-טסעטָארּפ ַא ןריפ וצ רַאלוקריצ ַא טקישעגרעדנַאנַאפ
 קנַאד ַא זיא עיצקַא יד .עכעלטנגוי יד ייב טכער-עיצילַאָאק יד ןעמענ
 -מַאק עטיורג ַא ןיא ןרָאוװעג טלדנַאװרַאפ "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי םעדו

 עג ןגיוצעגניירַא ןענעז טעטש 150 רעביא ,דנַאל ןקע עלַא ןיא עינַאּפ
 -ָארּפ ןפיוא ןענעז עשרַאװ ןיא .עינַאּפמַאק-טסעטָארּפ רעד ןיא ןרָאװ
 ,ו"אא 600 -- שזדָאל ןיא ,עכעלטנגוי טנזיוט ןעמוקעג גניטימ-טסעט
 שידיי ןיא ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד
 ןוא טײרּפשרַאפ ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 20 ןיא זיא סָאװ ,שיליױוּפ ןוא

 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענעז סע ,ןסָאג יד ןיא ןרָאװעג טבעלקעגרעדנַאנַאפ
 .ןעגנולמאזרַאפ עניילק ןוא עסיורג רעטרעדנוה

 ראפ עינַאּפמַאק ַא ןרָאװעג טריפעג ךיוא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןעמוקַאב ןענָאק ןלָאז ייז ידכ ,עזָאלטעברַא שכעלטנגוי ןרירטסיגער
 יד רַאפ .ןביולרוא:רעמוז עכעלטנגוי ןבעג רַאפ ךיוא יװ ,עציטש
 -טּפש יד ןיא ךיוא טעיצקַא ןרָאװעג טריפעג ןענעז ןעגנורעדָאפ עקיזָאד
 יטנגוי ןביירשרַאפ רַאפ סעיצקַא טריפעג ךיוא טָאה'מ .ןרָאי עקידרעט
 ןעוועג םיטַאבעלַאב יד ןענעז ךעלטנגייא .,טעסַאק-ןקנַארק יד ןיא עכעל
 ןעמ ןוא ןופרעד ןעיירדסיורא רעבָא ךיז ןגעלפ ייז ,ןָאט וצ סָאד ביוחמ
 ןטיה רדסכ טוומעג סע טָאה

 טזומעג טָאה גנוגעווַאב עלענָאיסעפָארּפ יד ייס ,עשיטילָאּפ יד ייס
 -סיוא ,ןעגנורעדָאפ ןרילומרָאפ ,ךַאװ רעד ףיוא ןייטש ךעלרעהפיואמוא
 ,סעקַאטַא עכעלטנייפ ןגָאלשּפָא ןוא רענעלּפ ןטעברַא

 עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל רעטרעפ רעד
 ןייז ןיא טָאה ,1929 רעבָאטקָא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ןענייארַאפ

 : ןעגנורעדָאפ יד טקורעגסיורא טנגוי רעד ןגעוו עיצולָאזער
 ןעמיטשַאב ןוא ךעלגניינרעל ןופ טעברַא עטסיזמוא ןרעוורַאפ .1

 ץניײמעגלַא יד ןוא טעברַא רעייז ןכערּפשטנַא לָאז סָאװ ,ןיול ַא ייז רַאפ

 ,ןפירַאט

 ,עכעלטנגוי רַאפ גָאט-סטעברַא ןקידהעש-6 ַא ןריפנייא 2
 .ץעזעג-ןכעצ םעד ןפַאשּפָא 2

 רַאפ ןוא גנודליב רענײמעגלַא רָאפ ןלוש-גנוצנעגרעד עטסיזמוא 4
 ,(ךַארּפש-ןרעל סלַא שידיי טימ רעליש עשידיי רַאפ) גנודליבסיוא-ךַאפ
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 יד וצ ןרעװ טנכעררַאפ לָאז ןלוש יד ןיא ךיז ןענרעל ןופ טייצ יד

 ,ןהעש-סטעברַא
 ןופ ךשמב עכעלטנגוי עלַא רַאפ עיצַאקַאוװ שדוח רעטלָאצַאב ַא 5

 ,רָאי
 עקידנריגער יד ןבָאה טײקיזָאלסטעברַא רעסיורג ןופ ןרָאי יד ןיא

 ןעמענסיורַא ךרוד גָאלּפ עלַאיצָאס ערעווש יד ןזייל טוואורּפעג ןטכיש
 רָאי ןיא .רעטייווצ ַא ןיא ןגיילנירַא ןוא ענעשעק רעטסוּפ ןייא ןופ
 -טעברַא ןופ טסַאל יד ןרעטכיילרַאפ טוואורּפעג ךיוא ןעמ טָאה 1
 טָאה רָאי םענעי ןיא .טנגוי רעד ייב טעברַא ןעמענוצ ךרוד טייקיזָאל

 טָאה גנוריגער יד סָאװ ,ץעזעג ַא ןעמונעגנָא (טנעמַאלרַאּפ) םייס רעד
 -ץעזעג רעד ןעו .טעברַא:טנגוי יד ןצענערגַאב וצ ,ןגָארטעגנײרַא

 -ַאגרָא-"טפנוקוצ , יד ןבָאה ,םייס ןיא ןרָאװעג טכַארטַאב זיא טקעיָארּפ
 -ער םעד טָאטשנָא .עינַאּפמַאק-טסעטָארּפ ַא טריפעגכרוד סעיצַאזינ
 ,סעיציזָאּפ-טעברַא יד ןופ טנגוי יד ןסױטשוצסױרַא טקעיָארּפ-סגנוריג
 י-עדָאפ עקידנגלָאפ טלעטשעגסױרַא טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד טָאה

 -לַארטנעצ ןופ עיצולָאזער א ןיא טרילומרָאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעגנור :

 :ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק

 .רָאי 15 זיב טעברַא-רעדניק ןטָאברַאפ 1
 רעד ןיא גנודליב עכעלטלעוו ,עטסיזמוא ,עשירָאטַאגילבָא 2

 יד ןרעװ ןבעגעג זומ לוש רעד ןיא) רעדניק יד ןופ ךַארּפש-רעטומ
 ,(םירישכמ-לוש ןוא גנודײלקַאב ,גנורענרעד טסיזמוא רעדניק

 18 עלופ ויב ןלוש-ךַאפ ןוא -גנוצנעגרעד עשירָאטַאגילבָא .8
 רעטעברַא עכעלטנגוי ,ךעלדימנרעל ,ךעלגניינרעל עלַא רַאפ רָאי
 ,עטלעטשעגנָא ןוא

 ןכַאמסױא סנטסכעה לָאז עכעלטנגוי רַאפ ךָאװ:סטעברַא יד 4

 סָאװ ,טייצ יד ןרעו טנכערעגניײרַא לָאז ןהעש-טעברַא יד ןיא) העש 6
 ,(גנודליב רעלענָאיסעּפָארּפ ףיוא טעדנעוװרַאפ טרעוו

 ,גנוציטשרעטנוא רעסיוא ,לָאז עזָאלטעברַא עכעלטנגוי רַאפ 9
 - ,וו"אא ןעמייה-טנגוי ,גנודליב ,גנוגרָאזרַאפ ןרעו טלעטשעגנייא ךיוא

 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-דנַאל ןופ וויטוקעזקע רעד

 רָאטקיװ ןעוועג זיא רעציזרָאפ רעד) ןליוּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ
 טָאה סָאװ ,עיצולָאזער ַא טכעלטנפערַאפ ןינע ןבלעז ןגעוו טָאה (רעטלַא

 : טרעלקרעד
 סָאד ,ערעטלע ןקיטפעשַאב וצ רעמענרעטנוא יד ןעגניווצ סָאד,

 -בלַאה יד ןצונוצסיוא טָאטשנָא רעטעברַא עטניױלַאב רעכעה ,טסייה
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 רַאפ ןרעוו טכַארטַאב טנַאקעג טלָאװ עכעלטנגוי ןופ טעברַא עטסיזמוא
 ןיא טלָאװ קיטייצכיילג ןעוו ,לַאפ םעד ןיא רָאנ גנוניישרעד עוויטיזָאּפ ַא
 טייקכעלגעמיץנעטסיזקע יד ןרָאװעג טרעכיזעג סָאמ רעקירעהעג ַא
 -עג טרעטיירבעגסיוא ןוא טיהעגּפָא טלָאװ סע ןוא ,עכעלטנגוי יד ןופ

 ,ללכב ץוש-טנגוי רעד ןרָאוװ

 רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז ןופ עכעלטנגוי ןפרַאװסױרַא סָאד רעבָא
 גנוציטשרעטנוא םוש ןייק טימ ייז קידנגרָאזרַאפ טשינ ,סָאג רעד ףיוא
 זיולב ןייז טעוו -- גנודליבסיוא-ךַאפ ןוא רענײמעגלַא טימ טשינ ןוא

 ןעגנערב וצ לגוסמ זיא ןוא עכעלטנגוי יד רַאפ ןייּפ רערעווש ןופ לַאװק ַא

 עכעלטנגוי לייט ןסיורג ַא ןופ גנוריסַאלקעד ןוא גנודליוװרַאפ ַא ךיז טימ

 ."רעטעברַא
 ןעגנורעדָאפ עטערקנַאק ייר ַא טקורעגסױרַא טָאה עיצולָאזער יד

 ,ץוש-טנגוי רעכעלקריוו עגונב
 ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ יד ןופ ןעגנוטלַאװרַאפ עלַארטנעצ יד

 -ּפָא רעייז טרעדָאפעגפיוא ןבָאה רעטעברַא-רעדעל ןוא -דיײלקַאב ןופ
 ןופ עכעלטנגוי יד ןסױטשסױרַא ןגעק ןפמעק וצ דנַאל ןיא ןעגנולייט
 .רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז

 פמעקַאב וצ ןרָאװעג ןבעגעגקעװַא זיא ימ ןוא עיגרענע עסַאמ ַא
 יד טרעיודעג ןבָאה גנַאל ןרָאי .ץעזעג-ןכעצ םענעפורעג-ױזַא םעד
 ,סעיצקַא-טסעטָארּפ

 ענייא ןיא ייז ןופ ,תונווכ עקינייא טַאהעג טָאה ץעזעג-ןכעצ רעד
 יד ןגעק עטייווצ ַא ןוא טפַאשרעטעברַא רעד ןגעק טעדנעוועג ןעוועג
 -ץג ןפָארטעג זיא טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד .תוכאלמ-ילעב עשידיי
 ןגעק ,עכעלטנגוי סלַא ןוא רעטעברַא סלַא ,ןדיי סלַא :ךַאפיירד ןרָאװ
 ,רענייצ עפּדַאש סרעדנוזַאב טגָאמרַאפ טָאה ץעזעג-ןכעצ רעד עכלעוו
 : טלַאהניא ַאזַא טַאהעג טָאה ץעזעג ןופ 118 ףַארגַארַאּפ רעד

 רעד ןוא לַאּפיצנירּפ םעד םַאזכרָאהעג ןייז זומ לגניינרעל רעד,
 -ָאיסעּפָארּפ רעד טימ לַאּפיצנירּפ םעד טָאטשנָא ןָא טריפ סָאװ ,ןָאזרעּפ

 -נעטשנָא ןריפפיוא ךיז ףרַאד רע לגניינרעל ןופ גנודליבסיוא רעלענ
 ."לוש-גנוצנעגרעד יד רעלוגער ןכוזַאב ןוא קיסיילפ ןטעברַא ,קיד

 : ןרָאװעג טגָאזעג זיא 140 ףַארגַארַאּפ ןיא
 (ךעלגניינרעל) ןרָאטַאנימרעט רעל רעד ףיוא ןעמענוצוצ טכער;

 ַאזַא רָאנ טָאה גנודליבסיוא רעשיטקַארּפ רעייז טימ ךיז ןעמענרַאפ ןוא
 -רעקרעװטנַאה -- לטיט םעד ןעמוקַאב טָאה רעכלעוו ,רעקרעװטנַאה
 ."רעטסיימ
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 :טלעטשעגטסעפ טָאה 152 ףַארגַארַאּפ רעד
 ריפ ןגייטשרעביא טשינ רָאט יז ,רָאי יירד טרעיוד טייצ-ןרעל יד,

 : ,רָאיו
 ןדליג 100 זיב --- ןרעוװ טפָארטשַאב טנָאקעג טָאה רעכעלטנגוי ַא

 ,דנַאברַאפ-רעטסיימ םעד רעדָא רעטסיימ םעד ןגלָאפ טשינ רַאפ ---
 ןיא ןירַא ,1927 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא ץעזעג-ןכעצ רעד

 א טַאהעג טָאה רע .1931 ץרעמ ןיא טפרַאדעג רע טָאה טפַארק
 עיכרַארעיה ַא טלעטשעגפיוא טָאה ןוא יירעקרעװטנַאה וצ זיולב תוכייש

 ,רעטסיימ ןוא ל?עזעג ,לגנייגרעל ---
 גנורעלקפיוא עטיירב ַא טייז ןייא ןופ ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא'ס

 -ןכעצ םעד דצמ ייז טָאױד סע סָאװ ןרַאפעג יד ןגעוו טנגוי רעד ןשיווצ
 ץעזעג ןגעק עינַאּפמַאק-טסעטָארּפ ַא -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ץעזעג
 רעבָא םיא ןעמ טָאה ,טפַארק ןיא ןיירַא זיא ץעזעג רעד םגה .אפוג
 "רַאפ ןיא םיא טגעלפ ןעמ ןֹוא סָאמ רעלופ רעד ןיא ןטיהעגּפָא טשינ

 ןיא ןיירא זיא ץעזעג רעד יו םעד ךָאנ .,ןייגמורַא ןטקנוּפ ענעדיש
 רָאּפ יז שטָאכ ןצונוצסיוא קירעהעג טימַאב ךיז ןעמ טָאה ,טפָארק
 ,לשמל .טנגוי רעד רַאפ קיטסניג ןייז טנָאקעג ןטלָאװ סָאװ ,ןטקנוּפ
 ןוא לוש-גנוצנעגרעד-ךַאפ ַא ןכֹוזַאב וצ עכעלטנגוי יד ןופ בוח רעד
 -טנגוי ןוא רעטסיימ ןשיווצ ךַאמּפָא ןכעלטפירש ַא ןסילש וצ בוח רעד

 טעטכילפרַאפ סָאבעלַאב םעד טָאה סָאװ טקנוּפ רעד רעדָא ;ןכעל
 ךַאפ סָאד ןענרעלוצסיוא ךיז טייקכעלגעמ ַא ןכעלטנגוי םעד ןבעג וצ

 תובייש ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,ןטעברַא טימ ןטסַאלַאב וצ טשינ םיא ןוא
 ףכעלטנגוי ןופ טנוזעג םעד ןדאש ןענָאק רעדָא ךַאפ םוצ

 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד סָאװ ,ףורפיוא ןקידתופתושב ַא ןיא

 גנולײטּפָא-טנגוי עלַארטנעצ יד ןוא ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי
 -עברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-דנַאל םייב
 ןרַאפעג יד ןגעק טנרָאװעג טרעוװ ,1931 ןיא ןבעגעגסױרַא ןכָאה רעט/

 :ץעזעג-ןכעצ ןופ
 "לטימ עקיזָאד סָאד ןיוש טייג ,ץרעמ ןיא ,שדוח ןקיטנייה ןיא

 רעטסיימ יד טסייה ץעזעג סָאד .טפַארק ןיא ןיירַא ץעזעג עכעלרעטלַא
 ךַאמּפָא ןַא ןביירשרעטנוא לָאז רעטעברַא רעכעלטנגוי רעד זַא ,ןרעדָאפ
 טרעיד סע ןעוו ,ןימרעט ןצנַאג םעד ףיוא -- רָאי 4 רעדָא 2 ףיוא ---

 ,טַאטשקרעוװ ןיא "טייצ-ןרעל, ןייז
 ,טעיצַאזינַאגרָא-רעטסיימ יד זַא ,תועידי רדסכ רימ ןעמוקַאב טָא ןוא

 טסייג םעד ןענַאטשרַאפ "קיטכיר , ןבָאה ,"ןרעמַאק-רעקרעװטנַאה , יד
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 ןוא טעברױַאעגסיױא ןבָאה ייז עכלעוו ,ןכַאמּפָא יד .ץעזעג ןקיזָאד ןופ

 -דנַאש עתמא ןענעז ,ןביירשרעטנוא םוצ עכעלטנגוי יד רָאפ ןגייל
 .טכענק ןיא עכעלטנגוי יר ןעלדנַאורַאֿפ רעטסיימ יד .ןטנעמוקַאד
 -ַאיב יד סָאװ ,ךַאמּפָא ןַא ןיא ץלַא ךיז טניפעג סע סָאװ ,ריא טסייוו יצ
 רעד בא ?טעברַאעגסיױא טָאה "רעמַאק-רעקרעװטנַאה , רעקָאטסיל
 ,םורפ ןייז ןזומ רע טעװ ,ןביירשרעטנוא ךַאמּפָא םעד טעװ רעכעלטנגוי
 זַא ,טסייה סָאד ;טכַאנײב ןײגסױרַא ןרָאט טשינ ,גָאט ןדעי ןענווַאד

 ;בוטש סרעטסיימ ןופ ןײגסױרַא ןענַאק טשינ ללכב שיטקַאפ טעוװ רע

 "רעלעדייא , רעד ואוו ,טרָאד ןעמוק ןרָאט טשינ ךַאמּפָא ןטיול טעװ רע
 רעד לָאז םעלַא םעד וצ ןוא .?קיסַאּפ טשינ, רַאפ ןטלַאה טעװ רעטסיימ
 .ןצונוצסיוא םיא "טייקטטוג , רעד רַאפ טלעג ןלָאצוצ ךָאנ רעכעלטנגוי
 טשינ ךַאמּפָא םענעבירשעגרעטנוא ַאזַא ןלעוו עכלעוו ,עכעלטנגוי יד ןגעק

 וליפא ,ןפָארטש עברַאה ןעזעגסיוארָאפ ןענעז ,ףוס ןזיב ןריפסיוא ןענָאק
 ,"ןטסערַא

 :ריפסיוא םוצ טמוק ףורפיוא רעד ןוא

 קזוח ןכַאמ סָאװ ,ןכַאמּפָא עכלעזַא ןביירשרעטנוא טשינ ןרָאט רימ,

 ןעלדנַאװרַאפ זנוא ןליו סָאװ ,עדריו רעשירַאטעלָארּפ רעזנוא ןופ
 ןוא רעטסיימ ןדעי ןופ ןפַאלקש עטושּפ ןיא ,"םירישכמ עקידנדער , ןיא
 -רעד טשינ ןכַאמּפָא עכלעזַא ןֹופ ךמס ןפיוא ךייא טעװ ןעמ ,עוװָארטסיײמ

 םוצ ,עיצַאזינַאגרַא טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ ןרעהעג וצ ןביול
 ?טשיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס-רעטעברַא רעד וצ ,ןייאראפ ןלענָאיסעּפָארּפ

 -נַא ךס ַא סָאװ ,לזמ ןבלעז םעד טָאהעג טָאה ץעזעג-ןכעצ רעד

 -רענגעק יד ;ןעגנַאגעגמורַא םיא זיא ןעמ --- ןליוּפ ןיא תוריזג ערעד
 רעד זיא ןטכיזניה ךס ַא ןיא זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא םיא וצ טּפַאש
 ,בַאטשכוב רעטיוט ַא ןבילבעג ץעזעג



 חסונ רענעגייא ?מ

 רעד ןעוועג ןרָאי עלַא יד ןיא זיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד

 רעטמיטשעג שיטסילַאיצַאס ןסַאמ עטיירב ןופ רעטנעצ רעשיאיידיא
 גנודליב-טכבלעז ןופ טנעמורטסניא ןַא ןעוועג ךיוא זיא רע .טנגוי
 רע זיא ,סנטירד .טרפב גנולושסיוא רעשיטסיסקרַאמ ןופ ןוא ללכב
 טשינ סעיצקַא טריפעג טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ ַא ןעוועג

 ןיא טקילײטַאב ךיז וויטקַא ךיוא רָאנ ,ןגָארפ-טנגוי ענייר םורַא זיולב
 "חומ רעד ןעוועג רע זיא ,סנטרעפ .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ

 ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ סעיצקעס-טנגוי יד ןופ ייס ,טסָארט
 -עוװַאב-טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןעמרָאפ ערעדנַא יד ןופ ייס
 ךיז טיירב ןוא ןעילבפיוא טנַאקעג ןבָאה ןגייוצ ערעדנַא עלַא .גנוג
 דנוב-טנגוי םעד ןופ ףליה רעקידרדסכ רעד קנַאד ַא ןסקַאװרעדנַאנַאפ
 סָאד טשינ רעבָא ,עטצעל סָאד ןוא .םיא טימ תונכשב ןוא "טפנוקוצ ,

 ענרעדָאמ יד ואוו ,ץַאלּפ ַא ןעוועג זיא דנוב-טנגוי רעד --- עטסנעלק
 ,ןבעלסיוא טנָאקעג ךיז טָאה טנגוי עשידיי

 ייווצ יד ןשיווצ ןליוּפ ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןעוועג זיא קיאורמוא
 ןבילוצ ייס :עלעּפָאט ַא ןעוועג זיא טייקיאורמוא יד .תומחלמ-טלעוו
 -עג עשיטילָאּפ עשימרוטש עניײמעגלַא יד תמחמ --- קורד ןכעלרעסיוא
 רענעגייא ועד בילוצ ייס ,קיטילָאּפ רעשיטימעסיטנַא רעד ןוא ןשינעעש
 ןיא ןבעל ןשידיי ןופ טייקשילידיא יד .טײקטכַאװעגפיוא רעכעלרעניא

 ךעלטשער עניילק זיולב ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא קעוַא זיא לטעטש
 טירש עקישַאר טימ .טריטעגעװ טרָאד ןוא ָאד ךָאנ ןבָאה ןופרעד
 ערעדנַא ,םיגהנמ עינ .טריזינרעדָאמ ןבעל עשידיי סָאד ךיז טָאה
 עטלַא סָאד ןסױטשעגסױרַא ןבָאה ןסיוו ןופ ןלַאװק ענרעדָאמ ,ןלַאעדיא
 ןעוועג סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןענעז סעיצַאזינַאגרָא יד .עלענָאיצידַארט ןוא
 .ןבעל םעיינ ןופ סעינשזוק יד

 -יטסניא ךס ַא ןטערטרַאפ "טפנוקוצ , יד טָאה ןכעלטנגוי ַא רַאפ
 -עג יד ןוא שרדמה:-תיב ןקילָאמַא ןופ ןענרעל-הרות סָאד :סעיצוט
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 סָאד ןעמונרַאפ ןבָאה רעוט עריא ; םייה רעמירָא רעד ןופ טייקכעלטימ

 ןביולג רעד .ןטַאט ןשיקנערפ-טלַא םעד ןוא בר םעד ,דמלמ ןופ טרָא
 רַאפ ףמַאק רעד .טָאג ןיא ןביולג םעד ןטיברַאפ טָאה םזילַאיצָאס ןיא
 םעד ןיז ַא ןבעגעג טָאה לַאעדיא םענייש ַא רַאפ ןוא ךַאז רעטכערעג ַא

 ,ןבעל ןרעווש

 טימ זיולב טשינ עיצַאזינַאגרָא יד טליפעגנָא ןבָאה עכעלטנגוי יד

 רָאנ ,ןליוו ןטרידיצעד ןוא ןעגנונעפָאה עקיטכיל ,ןביולג םענייר רעייז
 "ַאפ ךיז ַא ןופ טייקנייש רועיש ַא ןָא טגנערבעג ךיוא ןיהַא ןבָאה ייז

 ןשטנעמ עגניי ןופ עיגרענע עטמיוצעגמוא יד ,רוד ןקידנעילברעדנַאנ
 ןגיל סָאװ ,ןטנַאלַאט ןוא ןטייקיאייפ עקידנצָארּפשסױרַא ערעייז עלַא ןוא
 -רַאפ זיא עיצַאזינַאגרָא עקיטרָא עדעי .טנגוי-סקלָאפ ַא ןיא ןגרָאברַאפ
 ,ויטקעלָאק ןקידנפַאש ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ

 טָאה ,קנַאדעג םעיינ ַא טרעהעג ןעמ טָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא
 ןעועג זיא טרָאד ;תוקפס ענענייא ןכַאמ רָאלק טנַאקעג ךיז ןעמ
 ןיא טָאה רעכעלטנגוי רעטלקיװטנַא קיניײװ רעד .טוג ןוא ךעליירפ

 ןיא טָאה רעטייווצ רעד ; ךיז רַאפ רַאּפשנָא ןַא ןענופעג רבה ןרעפייר
 ימ רענענייא רעד ןופ תובישח יד טליפרעד ןטשרע ןרַאפ ףליה רעד

 ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז סע ואוו ,ץַאלּפ ַא ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא יד
 ךעלדיימ ןוא ךעלגניי .טפַאשטניירפ ןוא טפַאשטנַאקַאב עכעלנעזרעּפ

 ,עטרעשַאב ערעייז ןענופעג ךיוא טרָאד ןבָאה
 -עג "ןטסיטפנוקוצ , יד ןֹופ ךיז טָאה ,זייווכעלסיב ,,זייווכעלסיב

 -ַאב ענעגייא טימ גרַאװגניי ּפיט רערעדנוזַאב ַא ןרימרָאפסױא ןעמונ
 ןיא וליפא .חסונ'סנבעל ןקיטרַאנגיײא ןַא טימ ,ןפירגַאב עטמיטש
 "עג ןוא ןושל םעד טיול ןעמ טָאה סעמעט עלָארטיײנ ףיוא ןכערּפשעג
 טרעהעג סע רעוו שכעלטנגוי ןשיווצ ןעניפעגסיוא טנָאקעג גנַאג-ןעקנַאד

 ."טפנוקוצ; רעד ןופ רעגַאל םוצ
 ןעוועג עיּפשמ קרַאטש טָאה גנוגעווַאב-טננוי עשיטסילַאיצָאס יד

 וצ יַאדכ זיא ,םעד טימ תוכייש ןיא .ןבעל-טנגוי עשידיי עצנַאג סָאד
 יד ןיא זיא סָאװ ,טייקשירעגנייליואוו : גנוניישרעד ַאזַא ןענעכייצרַאפ
 ,סָאג רעשידיי רעד ףיוא טײרּפשרַאפ קרַאטש ןעוועג ןטייצ עקידרעירפ

 ,םומינימ ַא זיב ןרָאװעג טריפרעד רָאי קילטנעצ רָאּפ עטצעל יד ןיא זיא
 רעשיטסילַאיצָאס ַא ןָא ןטלָאװ עכלעוו ,טנגוי-סקלָאפ רעד ןופ ךס ַא

 -עגנייליואוו ןיא עיגרענע רעייז ןדָאלעגסױא ןעוועג סיוועג גנואיצרעד
 וליפא .רעפמעק -רעטעברַא עטוג ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןבָאה ,טייקשיר
 ןבָאה ,עיצַאזינַאגֹרָא רעד ץוחמ ןבילבעג ןענעז עכלעוו ,ענעי ןופ ליפ
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 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ קורד ןשילַארָאמ םעד ןייטשייב טנָאקעג טשינ
 ,טמיוצעג ןײלַא ךיז ןוא ,טנגוי

 ךיילגרַאפ ןיא ןבעגעג ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ןבָאה ןדיי ביוא
 -עלק קידנטײדַאב ַא לענָאיצרָאּפָארּפ גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד טימ
 קלח םעניילק ןייק טשינ םעד ןיא טָאה ,רעכערברַאפ טנעצָארּפ ןרענ

 טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד סָאװ ,רעפסָאמטַא עשילַארָאמ יד
 רָאי ןיא ,לשמל) ךעלסעג ןוא ןסַאג עשידיי עמירָא יד ןיא ןפַאשעג
 רָאי 17 זיב עכעלטנגוי עטּפשמרַאפ 8280 ףיוא ןליוּפ ןיא ןענעז 7
 -ַאב עשידיי יד תעב ,טנעצָארּפ 5 ךרעב ה"ד ,עשידיי 462 רָאנ ןעוועג

 זיא ךעלנע .טנעצָארּפ ןעצ םורַא ןפָארטַאב טָאה ןלױּפ ןופ גנורעקלעפ
 ,(ןרָאי ערעדנַא יד ןיא ןעוועג ךיוא



 ךיז ןסקַאװרעדנַאנַאפ סָאד 6

 טָאה ןרָאי רע-20 יד ןופ רָאי קילטנעצ ןבלַאה ןטשרע ןיא ביוא
 ןדָאירעּפ טָאהעג "טפנוקוצ , יד תוביס ערעדנַא ןוא המחלמ רעד בילוצ

 ןבלַאה ןטייוצ ןיא רַאפרעד זיא ,גנַאגקירוצ ןוא גנורעטישרעד ןופ
 טלָאװ ןעמ .עפש ןוא סקואו רעקידרדסכ ַא ןעוועג רָאי קילטנעצ
 ,גייטשפיוא רעלענש-ץילב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1919 ןיא זַא ,ןגָאז טנָאקעג

 "רָאפ ףיט ןרָאװעג טלָאמעד ןענעז ןעגנוכיירגרעד עלַא טשינ רעבָא
 עטלצרָאװרַאפ טשינ יד ןבָאה סמרוטש עקידנעמוקנָא יד .טלצרָאװ

 רעדילגטימ ערעכיז-טשינ יד ,ןרעדײלשקעװַא טנָאקעג סעיצַאזינַאגרָא
 -ץּפש יד ןיא גייטשפיוא רעד זיא ןגעקַאד .ןעייר יד ןופ ןגָאלשעגסױרַא
 -עווַאב עצנַאג יז .סקואוו ןשינַאגרָא ןַא ןופ רעמ ןעוועג ןרָאי עקידרעט
 טימ ,עדייבעג עכעלרעטישרעדמוא ןַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה גנוג

 ,רעדילגטימ עיירט ןוא עקיניזטסואווַאב טימ ,רעוט-טנגוי עטוג רדַאק ַא

 ,סנגייא רעייז זיא עיצַאזינַאגרָא יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה עכלעוו

 ןופ טייקטגייווצרַאפ יד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גייטשפיוא םעד
 ןףרעפיצ ןוא ןטקַאפ רָאּפ ַא ןרירטסוליא ןלעװ טייקיטעט ריא

 םוצ זיא'ס ואוו ,ןלױּפ ןיא "דנוב , ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןפיוא
 -םיטש טימ "טפנוקוצ , ןופ עיצַאגעלעד עלעיציפָא ןַא ןעוועג לָאמ ןטשרע
 ןרָאװעג טרעהעגסיוא לָאמ ןטשרע םוצ ךיוא זיא ,ןטַאגעלעד סלַא ,טכער

 -קעס רעד ןבעגעגּפָא טָאה טכירָאב םעד ."טפנוקוצ , רעד ןופ טכירַאב ַא
 -ַאב טָאה רע ןוא .טילב ןַאיצול טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רַאטעד
 : טעטכיר

 סעיצַאזינַאגרָא עקיטעט 70 טָאהעג "טפנוקוצ , יד טָאה 1924 ןיא

 ןט4 ןופ טייצ רעד וצ ,רעדילגטימ טנזיױוט 23 רעביא טימ דנַאל ןיא
 171 "טפנוקוצ , יד טגָאמרַאפ ,1929 בױהנָא ,"דנוב , ןופ רָאפנעמַאזוצ
 -ןייא זיא דנַאל סָאד .רעדילגטימ טנזיוט 10 רעביא טימ סעיצַאזינַאגרָא

 ,ןטעטימָאק-ןָאיאר ןריטסיזקע סע ואוו ,ןענָאיאר 15 ןיא טלייטעג

203 
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 עיצַאזינַאגרָא:טנגוי יד ךיז טָאה "דנוב , ןופ סעיצקַא עלַא ןיא

 1926 ןיא .סעיצקַא-טנגוי עלעיצעּפס ןיא ךיוא םעד ץוחַא ,טקילײטַאב
 -עפער ַא 1927 ןיא ,ץנערעפנָאק-רוטלוק ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא
 ,עכעלטנגוי ןופ ןעילפנעמַאזוצ טנדרָאעגנייא ךיוא טָאה'מ .,לושד-ןטנער
 סעיצקעס-טנגוי יד טױבעגרעדנַאנַאפ קרַאטש ןעמ טָאה טייצ רעד ךרוד
 ןענעז טייצ רָאי 4 ןופ ךשמב .ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד ייב

 טנזיױט 220 ןיא ןפורפיוא 12 טנגוי רעד וצ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא
 -- ?טפנוקוצ, רעד ןופ ןַאגרָא רעד זיא 1926 זיב ,ןרַאלּפמעזקע
 3500 וצ ןכָאװ 6 עדעי ךעלטינשכרוד ןענישרעד "רעקעוו-טנגוי , רעד
 2 רעלוגער ןעניישרעד ןביוהעגנָא רע טָאה רעטעּפש ;ןרַאלּפמעזקע

 5300 ןעוועג שזַאריט ןייז זיא טייצ-טכירַאב רעד זיב ןוא שדוח ןיא לָאמ
 טניז גַאלרַאפ-טנגוי רעד טָאה םעד ץוחַא .רעמונ ַא ןופ ןרַאלּפמעזקע
 .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 26 ןיא ןרושָארב 5 ןבעגעגסיורַא 7

 ןופ רָאפנעמַאװצ רעט4 רעד טָאה ,טכירַאב םעד קידנרעהסיוא

 : עיצולָאזער עקידנגלָאפ ןעמונעגנָא קימיטשנייא ןליוּפ ןיא "דנוב,
 -ַאב םעד שינטנעק ֹוצ טייקנדירפוצ טימ טמענ רָאפנעמַאזוצ רעד,

 ,"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טכיר
 ןטעטימָאק ,סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ עלַא טפור רָאפנעמַאזוצ רעד

 "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי םעד ןעלטימ עלַא טימ ןפלעה וצ םירבח ןוא

 -רַא עכעלטנגוי יד ןעניוועג ןופ טעברַא רעכעלטרָאװטנַארַאפ ןייז ןיא
 ,לַאעדיא ןשיטסילַאיצַאס םעד רַאפ טנגוי-לוש ןוא רעטעב

 -טָאטש יד ןיא רענעמטאר עלַא ףיוא טרעדָאפ רָאפנעמַאזוצ רעד

 רעייז ןיא טכַא ןיא ןעמענ וצ קירעהעג יו ,תולהק ןוא ןעגנוטלַאװרַאפ
 עריא ןופ ןוא טנגוי-רעטעברַא רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד טעברַא

 ."סעיצוטיטסניא
 ךיוא זיא "דנוב , ןופ טוטַאטס ןגעוו עגַארפ יד ןטכַאדטַאב םייב

 ןגעוו טקנוּפ ַא טוטַאטס ןיא ןעמענוצניירא ןרָאװעג ןסָאלשַאב קימיטשנייא
 "וצ ףיוא טכער-םיטש "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ רעייטשרָאפ 2 ןבעג
 -טנעצ ןופ וויטוקעזקע ןופ רעדילגטימ עקירעביא עלַא ןוא ןרָאפנעמַאז
 זיאס .טכער-גנוטַארַאב -- "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַאר
 "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי םעד ןבעג וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב קימיטשנייא ךיוא

 ,טַאר-ייטרַאּפ ןטלייוועגסיוא-יינ ןיא רעטרע 3
 רעד רַאפ "דנוב , ןופ גנונעקרענא ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 ןופ ןמיס ַא ךיוא יו ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ןייז ןופ טעברַא רעדנעצנעלג
 "דנוב , רעד ךיוא ,בגַא .גנודניברַאפ רערעגנע ךָאנ ןוא גנורעטנענרעד



 218 ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוביטנגוי

 עשידנוב עקיטרָא 112 ןופ .ןסקאוועגסיוא קרַאטש טייצ רעד רַאפ זיא

 (1929) רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןוא (1924 ףוס) ןט3 ןשיווצ זיא סעיצַאזינַאגרָא
 רעייטשרָאפ טַאהעג "דנוב , רעד טָאה רעירפ .200 זיב ןגיטשעג לָאצ יד

 ,92 ןיא רעטעּפש ,ןטַאר-טָאטש 40 ןיא
 ןייק טשינ טָאה דָאירעּפ םענעי ןיא "דנוב , ןופ גייטשפיוא ןיא

 רעד ןופ סעיצקַא עלַא ןיא ."טפנוקוצ , יד טַאהעג קלח םעניילק
 םזַאיזוטנע ןוא עיגרענע רעקידלדורּפש ריא טימ טנגוי יד זיא ײטרַאּפ

 דנוב -טנגוי רעד טָאה םעד ץוחַא .,עציטש עקידנטײדַאב ַא ןעוועג
 "רָאא .רעדילגטימ עיינ ןטכיש עסיורג "דנוב; םעד טלעטשעגוצ

 ײטרַאּפ רעד ןיא ןריפרעבירַא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד טגעלפ ךעלרעי
 ןענעז סָאז .רעדילגטימ -- רעמ ךָאנ רעטעּפש -- טנזיוט רעביא
 18 ןופ רעטלע םעד טכיירגרעד ןבָאה עכלעוו ,עכעלטנגוי ענעי ןעוועג
 ןגעלפ עקיסַאּפ יד ןוא "וויזירּפ , ןימ ַא ןעמוקרָאפ טגעלפ סע .,רָאי

 ףיוא טָאה "דנוב רעד ."דנוב , ןופ ײמרַא רעד ןיא ןרעוו ןעמונעגנָא

 ,רעדילגטימ עגניי עיינ ןופ םָארטשוצ ןקידרדסכ ַא טַאהעג ןפוא ַאזַא
 ךעלטפַאשלעזעג ןוא שיטילָאּפ א יװ טשינ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו
 -סיוא שיטסילַאיצָאס ןוא עפייר קיטסייג ןיוש יוִו רָאנ ,טנעמעלע רעיור

 ,ןשטנעמ עטלושעג



 רָאפנעמַאזצ-דנַאל רעט-פ רעד ?ז

 רעד ןביוהעגנָא ךיז עשרַאװ ןיא טָאה 1929 רעבָאטקָא 25 םעד
 ןענעז סע .ןלוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט-פ
 טנזיוט 10 רעביא טריטנעזערּפער ןבָאה עכלעוו ,ןטַאגעלעד 92 ןעמוקעג

 רָאפנעמַאזוצ םוצ ןלַאװ יד ןיא טקילײטַאב ךיז טקעריד .רעדילגטימ
 ןענעז ללכי) .,ךעלטעטש ןוא טעטש 168 ןיא רעדילגטימ 8470 ןבָאה
 רעטרע 22 ךָאנ טימ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא 174 ןעוועג טלָאמעד
 ,(גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג ןעמ זיא

 טעדליבעג ןבָאה ץראווש סחנּפ ןוא ץישפיל עקשָאי ,ןַארּפַאש ןַאטַאנ
 רעריפ יד ןרָאװעג ןטעברַאפ ךיוא ןענעז סע ןכלעוו וצ ,םוידיזערּפ סָאד
 :טשינ טנייה ןיוש ןבעל עדייב) ךילרע קירנעה ןוא חנ --- "דנוב, ןופ
 ַא טימ זיא ךילרע ,קרָאי-וינ ןיא 1941 טסברַאה ןיא ןברָאטשעג זיא חנ

 רעד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד טוט סחנ ךָאנ רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ
 ,(דנַאלסורזטעווָאס ןיא --- .וא .ּפ ,ג -- .ד .וו .ק .נ

 -לארטנעצ ןופ ןעמָאנ ןיא טסירגַאב טָאה יקסדורגָאװַאנ לאונמע

 : טגָאזעג עדער ןייז ןיא טָאה רע .,"דנוב; ןופ טעטימָאק
 ,טפנוקוצ רעזנוא זיא טנגוי יד זַא ,ןגָאז וצ טניואוועג זיא ןעמ;

 זוכ רעד ךיוא ןיא טנגוי יד .טפנוקוצ יד זיולב טשינ זיא יז רעבָא
 "אב ןטיורג םעד ןיא ןפלעהטימ טנייה ןיוש ףרַאד ןוא זומ רעכלעוו
 ,?ףמַאק-גנואיירפ

 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טסירגַאב טָאה רעכלעוו ,ןָאסלעדנעמ המלש

 : טרעלקרעד טָאה ,(ָאשיצ) עיצַאזינַאגרָא-לוש רעלַארטנעצ
 "טפנוקוצ , עיצַאזינַאגרָא טנגוי יד ןוא לוש-סקלָאפ עשידיי יד,

 רעד טיירגעגוצ ןוא טדימשעגסיוא טרעוװו סע ואוו ,עינשזוק יד ןענעז

 ,?טסילַאיצָאס ןוא רעפמעק רעצלָאטש רעד ,שטנעמ-טפנוקוצ רעיירפ
 רעייא טימ .החפשמ רעזנוא ןיא עטסקיאורמוא יד טנעז ,עגניי ריא;,
 ."טלעוו עטלַא יד ריא טרעטשעצ ורמוא

 ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-דנַאל ןופ ןעמָאנ ןיא
 --- רוטרַא) םיובלעגיז .ש טסירגַאב טָאה ןלױּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד
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 טסעטָארּפ סלַא ןָאדנָאל ןיא דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב 1943 יַאמ ןיא
 יד רעביא תוטיחש יד וצ טלעו רעד ןופ טייקיטליגכיילג רעד ןגעק

 :טנָאזעג ןרעדנַא ןשיווצ טָאה רע .,(ןדיי
 ,רעבלעז רעד -- ליצ רעזנוא ,עמַאזניימעג ַא זיא טעברַא רעזנוא ,

 ןענעז שינַאגרָא רָאנ ,סעיצוטיטסניא עשהבורק זיולב טשינ ןענעז רימ

 ,?טעברַא רעכעלגעט-גָאט רעזנוא ןיא ןדנובעגפיונוצ רימ
 "ַאב טָאה טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשיליופ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 רעשיליוּפ רעד ןופ רעוט רעגניי ַא) אוביד וװַאלסינַאטס טָאטוּפעד טסירג
 חמחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב ,סּפּפ --- ליטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס

 -רעטעברַא רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעריפ ַא ןעוועג טייצ ַא רע זיא
 ,רעגַאל-עיצַארטנעצנַאק ַא ןיא ןעמוקעגמוא ףוסל זיא ןוא גנוגעװַאב
 ןֿבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד זיב טָאה רע ואוו ,םישטנעיװשַא ןיא
 :טרעלקרעד טָאה אוביז ,(טעברַא עשיטסישַאפ-יטנַא ןַא טריפעג ךיוא

 צרעטיב רעזנוא זיא ךיילג ,טקירדרעטנוא רימ ןרעוו ןעמַאזוצ,
 ןיא טקינײאעג ןוא ןעמַאװצ ןייג טשינ רימ ןלָאז טָאװרַאפ .,טיונ

 ,רעטעברַא עגניי ,רימ .ןסערעטניא עקיטולב ערעונוא רַאפ ףמַאק
 קורדסיוא םוצ טכַארכעג עטשרע יד ןבָאה רימ סָאװ ,ןייז ץלַאטש ןענַאק
 -ָאמ עסיוועג ןיא טכעלקריװרַאפ ,ןעגנוטערטסיורַא עכעלטייהנייא יד

 -יטנַא עמַאזניימעג יד ,לשמל ,יװ ,טנָארפ ןכעלטייהנייא םעד ןטנעמ

 ."ףכעלטנגוי עשידיי ןוא עשיליוּפ ןופ סעימעדַאקַא-המחלמ

 -טפירש ןעמוקעגנָא ןענעז סעדעריגנוסירגַאב עקינייא ךָאנ רעסיוא
 ,ןליוּפ ןיא דנוב-טנגוי ןשיטסילַאיצַאס ןשטייד ןופ ןעגנוסירגאב עכעל
 ,ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשיניארקוא רעד ןופ
 -טנגוי ןופ ,דנַאלטעל ןיא טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ

 לסירב ןוא זירַאּפ ןיא סעפורג-"טפנוקוצ, יד ןופ ,עינעמור ןיא דנוב

 ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ייב גנולײטּפָא-טנגוי רעד ןופ ןוא
 ,עשרַאװ

 -סיױרַא ןסָאלשַאב גנוציז-גנונעפע ןייז ףיוא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד
 ןקירָאי-75 ןייז טימ תוכייש ןיא יקסטואק לרַאק וצ גנוסירגַאב ַא ןקישוצ
 ,ייליבוי

 : ןטקנוּפ עקיזָאד יד טַאהעג טָאה רָאפנעמַאזוצ ןופ גנונדרָא-גָאט יד
 ;"?טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ טכירַאב

 ;"דנוב , ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ טכירַאב רעוויטַאמרָאפניא 2

 ; גנוגעוַאב-טנגוי עלענָאיסעּפָארּפ יד ,4 ; טעברַא-רוטלוק יד 8
 ,טעטימָאק-לַארטנעצ ַא ןופ ןלַאװ .0 :עסערפ 5
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 ,1999 ,טקָא זיב 1928 רעבָאטקָא ןופ טייצ רעד רַאפ טכירַאב ןופ
 ןעמוקַאב ךיז טָאה ,טילב ןאיצול רַאטערקעס רעד ןבעגעגּפָא טָאה סע סָאװ
 : טייקיטעט רעד ןופ דליב  ַאזַא

 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעדילגטימ יד

 ןכעלגעטיגָאט טימ קיטייצכיילג ןוא גנודליב-טסבלעז רעשיטערָאעט
 -יצולָאװער ןופ טסייג ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא גנואיצרעד יד .ףמַאק

 ןרָאװעג טריפעג זיא ףמַאק רעכעלגעטיגָאט רעד  ,םזילַאיצָאס ןרענָא
 -יצַאנ רעד ןגעק ןוא דנַאל ןיא עיצקַאער רעקידנשרעה רעד ןגעק
 יד ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא עיצקַאער רעשיטסיניװָאש-שיטסילַאנָא

 ייס ,םזינומָאק ןופ ייס טצענערגעגּפָא ףרַאש ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא
 ַא ןעװועג ךעלגעמ טשינ ןיא ןטסינומָאק יד טימ  ,םזימרָאפער ןופ

 -ןעמַאזוצ ַא ןעועג ךעלגעמ ָאי ןייוולייט זיא ןגעקַאד ,טעברַאנעמַאזוצ
 ,טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד טימ טעברַא

 ךיז טָאה (1925) "טפנוקוצ , רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט-4 רעד

 רעזירַאּפ םייב גנוקינײארַאפ-טנגוי ַא ןדנירג רַאפ טגָאזעגסױרַא טַאהעג
 -ַאב יד .סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס:-רענָאיצולָאװער ןופ ָארויב

 רָאג ןיוש .טַאהעג טשינ הלועּפ ןייק ןבָאה גנוטכיר רעד ןיא ןעגנואימ

 ,גנוקינייארַאפ-טנגוי ַאזַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,1928 ףֹוס ,טעּפש
 ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז "טפנוקוצ , יד טָאה םימעט עשינכעט בילוצ
 -רעד טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ רעד  .ץנערעפנָאק-סגנודנירג רעד

 -וצנָא ךיז גנודַאלנײא ןַא טימ עיצַארַאלקעד ענעמונעגנָא יד ןטלַאה
 עיצַארַאלקעד יד זַא ,ןסָאלשַאב טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .ןסילש

 רעד ןופ גנולעטש רעד ןטקנוּפ עקיטכיוו ייר ַא ןיא טשינ טכערּפשטנַא
 ַא ןפור וצ ןרָאװעג ןגָאלשעגרָאפ ןַאד זיא רעבירעד ןוא ,"טפנוקוצ,
 ,ןינע םעד ןגעוו ץנערעפנָאק עיינ

 ןיא טקילײטַאב ךיז 1929 רעמוז "טפנוקוצ , יד טָאה ןגעקַאד
 ןיא טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ילפנעמַאזוצ ןלַאנָאיצַאנרעטניא
 -רעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןכרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סָאװ ,ןיוו

 םענעי ןיא טקילײטַאב ןעוועג ןענעז "ןטסיטפנוקוצ, 115 .לַאנָאיצַאנ

 "רעייווצ , ענעפורעג-ױזַא יד --- .ק .צ ןופ טייהרעדנימ יד .ילפנעמַאזוצ

 ,ןקילײטַאב טשינ ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג טָאה --

 ןוא ןטיבעג עיינ ייר ַא ןגעוו טלייצרעד ךיוא טָאה טכירַאב רעד

 -ןטנערעפער ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענעז סע .טייקיטעט ןופ ןעמרָאפ

 טריפעגנייא .ךיוא זיא סע .סעינָאלָאק-טנגוי ,ןעילפנעמַאזוצ-טנגוי ,ןלוש
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 ַא -- גנודיילק-"טפנוקוצ , עלעיצעּפס ַא -- 1929 רעמוז -- ןרָאװעג

 ,טַאװַארק רעטיור ַא ןוא עזולב עיולב

 ַא םורַא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןטייקנדישרַאפ-גנוניימ יד בילוצ

 ,דָאירעּפ -טייקיטעט םענעּפָאלעגּפָא ןופ ךשמב .ק .צ ןיא ןגַארפ ייר
 ןטערטעגסױרַא ךיוא ,רעבעגּפָא-טכירַאב ןלעיציפָא םעד ץוחַא ,ןענעז
 טייהרעמ רעד ןופ רענייא -- טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ 2

 ,טייהרעדנימ רעד ןופ -- רעטייווצ ַא ןוא

 :טרעלקרעד טָאה טייהרעמ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד

 זיא'ס רעבָא ,ןטייקנדישרַאפ-גנוניימ עקידנעייג-טייוו ןייז ןענַאק סע

 רעד ןיא .ןפמַאק עלענָאיצקַארפ ןוא סעיצקַארפ רַאפ טרָא ןייק ָאטשינ

 ןעגנוטכיר ףיוא גנוליײטרַאפ ןייק ןַארַאּפ טשינ זיא טעברַא רעשיטקַארּפ
 סָאװ ,ןריפסיוא עבלעז יד רדסכ טכַאמ טייהרעדנימ יד .סעיניל ןוא

 -רעדנימ יד ,רָאי רָאּפ ַא ןופ גנוקיטעּפשרַאפ ַא טימ רָאנ ,טייהרעמ יד
 רעמ סָאװ ןעזסיוא ןלָאז סעיצולָאזער יד זַא ,טבערטש סָאװ ,טייה

 ,טייהרעמ יד סָאװ עבלעז סָאד קיטקַארּפ רעד ןיא ןעוט ,רענָאיצולָאװער

 -עג עדער ןייז ןיא טָאה טייהרעדנימ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד

 ; טגָאז

 ןעגנוטכיר ייווצ ןשיוװצ טיירטש רעשיגָאלָאעדיא ןַא ןַארַאפ זיא'ס

 ערענָאיצולָאװער רַאפ רַאבליפ זיא טנגוי יד .עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא
 -ָאכיסּפ ןלָאז רעטעברַא יד זַא ,זיא קיטכיוו .ןעגנוזָאל עלַאקידַאר ןוא

 -ָאל ערענָאיצולָאװער ןעמענוצפיוא טיירג ןייז שיגָאלָאעדיא ןוא שיגָאל
 ."םזילַאער , ןוא ?טיײקכעלכַאז , ליפוצ ןגעק ןענרָאװ ףרַאד ןעמ .ןעגנוז

 רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןופ סולשַאב םעד טריפעגסיוא טשינ טָאה טייהרעמ יד
 יד ןופ ָארויב-עיצַאמרָאפניא םייב גנוקינייארַאפ-טנגוי ַא ןדנירג ןגעוו

 ןגעק ןעװעג זיא טייהרעדנימ יד .,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס .,ווער
 -ַאב יד וצ הריתס ןיא זיא סָאד לייוו ,ילפנעמַאזוצ רעניוו ןיא ליײטנָא

 ,רָאפנעמַאזוצ ןט-4 ןופ ןסולש

 רעכלעוו ןיא ,עיסוקסיד עטיירב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טכירַאב םורָא
 זילב טשינ ןכָאה עכלצוו ,ןטַאגעלעד 22 טקילײטַאב ךיז ןכָאה סע

 ןופ טייקיטעט רעד וצ קיטירק רעדָא גנומיטשוצ רעייז טכַארבעגסױרַא
 ןעגנורַאפרעד ענעגייא יד ןגעוו טלייצרעד ךיוא רָאנ ,טעטימָאקילַארטנעצ
 ,רעטרע יד ףיוא

 28 ןופ טייהרעדנימ ַא ןגעק ןעמיטש 53 ןופ טייהרעמ ַא טימ
 :עיצולָאזער ַאזַא ןעמונעגנָא רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה
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 לָאצ ןיא ןסקאוועג קרַאטש "טפנוקוצ , יד זיא רָאי 4 יד ןופ ךשמב
 -ַאזינַאגרָא יד ןופ זיולב טשינ טָאטלוזער ַא זיא סָאד ,ןעזנָא ןיא ןוא
 ןייז ןופ ךיוא רָאנ ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןעגנוגנערטשנָא עלענָאיצ

 "וצ רעד .ןגָארפ עשיטילָאּפ וצ גנולעטש ןוא גנוצַאשּפָא רעקיטכיר
 -רעטניא םעד ןרעייפ ןופ טקַאפ םעד שינעטנעק וצ טמענ רָאפנעמַאז
 טשינ טָאה סָאװ ,גנוטערטסױרַא ערעדנוזַאב סלַא גָאט-טנגוי ןלַאנָאיצַאנ
 -ןדירפוצ טימ .סעיצַאטסעפינַאמ עשיטסינומָאק יד טימ תוכייש ןייק
 ןשיטסילַאיצָאס ןיא לייטנָא ןגעוו סולשַאב רעד טריטּפעצקַא טרעוו טייק

 ןעמונעג טרעװ טכירַאב רעצנַאג רעד ןיוו ןיא ילפנעמַאזוצ-טנגוי
 -לַארטנעצ םעד יורטוצ טקירדעגסױא טרעװ סע ןוא שינעטנעק וצ
 ,טעטימָאק

 "דגוב , ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ טכירַאב ןוויטַאמרָאפניא םעד
 ,רעטלַא רָאטקיװ ןבעגעגּפָא טָאה

 רעלענַאיסעפָארּפ רעד ןוא עגַאל רעכעלטפַאשטריװ רעד ןגעוו

 טָאה יז .רעטסיה ענער עט'ח יד טרירעפער טָאה גנוגעווַאב-טנגוי
 עכעלטנגוי טנזיוט 200 ךרעב ןַארַאפ ןענעז ןליוּפ ןיא זַא ,ןזיוװעגנָא

 רעניילק רעד ןיא טקיטפעשַאב ןיא ייז ןופ טייחרעמ יד .,רעטעברַא
 טנזױט 2315 ןעװעג ןענעז ןלוּפ ןיא) קרעװטנַאה ןוא עירטסודניא
 ,(ןטַאטשקרעוװרעקרעװטנַאה

 רעסיורג ָאזַא ןיא טשינ טדייל --- טגָאזעג יז טָאה -- טנגוי יד,

 -רעטנוא םעד .רעטעברַא ערעטלע יד יו ,טײקיזָאלטעברַא ןופ סָאמ
 -סטעברַא רעייז זיא קיליב ױזַא -- עכעלטנגוי ןטלַאה וצ טניול רעמענ

 ןרעטלע ןַא ןופ טעברַא יד רעכעלטנגוי ַא סיוא טריפ טפָא ץנַאג ,טפַארק
 רעטעברַא ןכעלטנגוי ַא ןופ ןיול רעכעלטינשכרוד רעד .,רעטעברַא
 ןליפַא ןוא 14 ,12 ,10 ַא ייב שדוח ַא (סיטָאלז) ןדליג 50--40 טפערטַאב
 טייגרעד סע וואו ,רעצעלּפ ןיא טעברַא'מ .גָאט-טעברַא ןקידהעש-6

 -ַאפ-רעטעברַא ןַא ןיא .ןעמעטָא וצ טפול טלעפ סע ואוו ,ןוז יד טשינ
 ןיוש סע ןעמ טקיש ,רָאי 12--12 טלַא טרעוװ דניק ַא רָאנ יװ ,עילימ
 סָאװ ,גנובעגצעזעג עטוג ץנַאג ַא ןליוּפ ןיא ןכָאה רימ ,ןענידרַאפ

 טשינ ןעמ רָאט 1924 ילוי ןט2 ןופ ץעזעג ןטױל .טנגוי יד טציש
 -טנגוי .,רָאי 15 ןייק טלַא טשינ ןענעז עכלעוו ,עכעלטנגוי ןקיטפעשַאב

 רעד .גָאט ַא העש 6 ןטעברַא רָאנ ןפרַאד רָאי 18 זיב 15 ןופ עכעל
 בעטעברַא עכעלטנגוי יד .לוש'ךַאפ ַא ןכוזַאב ףרַאד רעכעלטנגוי

 טסעפ טלעטש רעכלעוו ,רָאטקָאד ַא ךרוד ןרעוװ טכַארטַאב ןפרַאד
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 רעייז טשינ טדַאש ,טקיטפעשַאב ןענעז ייז עכלעוו ייב ,טעברַא יד יצ
 ןפיוא ןבילבעג שיטקַאפ רעבָא זיא ץעזעג רעקיזָאד רעד .טנוזעג

 עבלעז סָאד .ןצעזעג עכלעזַא ףיוא ןפייפ רעמענרעטנוא יד  .ריּפַאּפ
 ןעמוקַאב 1928 ןיא ןבָאה עשרַאװ ןיא .ץעזעג-ביולרוא ןטימ ךיוא זיא
 עשידיי יד ייב .עכעלטנגוי טנעצָארּפ 18 לכה"ךס ביולרוא-רעמוז

 "רענעלק ךס ַא טנעצָארּפ רעד זיא עכעלטנגוי

 סָאװ ,ץעזעג-ןכעצ םענעפורעג-זַא ןגעו טדערעג ךיוא טָאה יז

 זיא סָאד .,1929 .,רַאונַאי ןט1 םעד ןליוּפ ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא
 תושר ןיא ןכעלטנגוי םעד ןבעגעגרעביא טָאה סָאװ ,ץעזעג ַא ןעוועג

 "ןכעצ רעד טגָאמרַאפ טָאה טקנוּפ ןוויטיזָאּפ ןייא זיולב .,רעטסיימ ןופ
 -ָארּפ יד ןיא .גנודליבסיוא-ךַאפ וצ טעטכילפרַאפ טָאה רע -- ץעזעג

 -ינַאגרָא ללכב ןענעז --- טעטכירַאב יז טָאה -- ןענייארַאפ עלענָאיסעפ
 עשידיי יד ןופ :רעטעברַא עכעלטנגוי יד ןופ טנעצָארּפ 5 טריז
 ,טנעצָארּפ 10 טריזינַאגרָא ןענעז רעטעברַא עכעלטנגוי

 עגַארפ עקידנענערב ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,ץעזעג-ןכעצ ןגעוו
 רעד טַארעפער ַא ןטלַאהעג טָאה ,טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד רַאפ

 -רַאװ ןופ ןַאמטַאר רעקירָאי-גנַאל) ךעשזָא יצירואמ רעוט רעשידנוב
 -רעקרעװטנַאה ןשיטסילַאיצַאס ןופ רעציזרָאפ ,טַאר-טָאטש רעוועש
 א ןעועג גירק'טלעוו ןטייווצ ןופ ןרָאי יד ןיא .ןליוּפ ןיא ןייארַאפ

 רענייא ,"דנוב , ןשידרערעטנוא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ
 -סערַא ,גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעוט עטסוװיטקַא יד ןופ
 ,(1943 ןיא "ָאּפַאטסעג , רעד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןוא טריט

 1927 זיב ןַא ,ןכָארטשעגרעטנוא ךעשזא טָאה טַארעּפער ןייז ןיא
 .הכאלמ רעדעי טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז טכער טַאהעג רעדעי טָאה

 ךָאנ ליוו סָאװ רעדעי .טפַאשעגּפָא טייהיירפ יד טָאה ץעזעג-ןכעצ רעד
 עסיוועג רָאנ ,שינגייצ-רעטסיימ ַא ןבָאה זומ ,טַאטשקרעװ ַא ןריפ 7

 ןיוש ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא -- ךעלגניינרעל ןטלַאה ןענָאק סרעטסיימ

 -קַארּפ רָאי 3 ןוא ןעמַאזקע ןלעיצעּפס ַא ןטלַאהעגסיױא טַאהעג 1921 ןיא

 -ןכעצ ןופ ןינע רעד טייו יו .סרעטסיימ עווָאכעצ רעדָא ,טריציט

 טכַאמ ןדיי ייב סָאװ ,טקַאפ םעד ןופ רָאלק זיא ,קיטכיוו זיא ץעזעג
 עשידיי .עיצקודָארּפ רעד ןופ טנעצָארּפ 75 יײרעקרעװטנַאה יד סיוא

 יז טָארד סע סָאװ ,רַאפטעג יד טצַאשרעד טשינ ךָאנ ןבָאה עכעלטנגוי

 92 ןופ סָאװ ,טקַאפ ןופ ןעז ךיוא סָאד ןָאק ןעמ .ץעזעג-ןכעצ ןופ

 ,עשידיי טנזיוט 2 זיולב ןענעז ןלוש-ךַאפ יד ןיא רעליש טנזיוט
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 טעברַא-גנודליב-טסבלעז ןוא -רוטלוק רעד ןגעװ טַארעפער ַא
 ,ץישפיל עקשָאי ןטלַאהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ

 -נָא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד סָאװ ,ןסולשַאב ענעדישרַאפ יד ןשיווצ
 יד סָאװ ,עצעה רעד ןגעק טסעטָארּפ ַא ןעועג ךיוא זיא ,ןעמונעג

 רעד .ןלוש עכעלטלעוו:שידיי יד יבגל טריפעגנָא ןבָאה ןטסינויצ
 :טלַאהניא ַאזַא ןופ ןעוועג זיא טסעטָארּפ

 ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט-5 רעד,
 -ושזרוב רעשידיי רעד ןופ עצעה עדליוו יד גנוטכַארַאפ טימ טלּפמעטש

 רעשידיי רעד ןגעק "טנייה , ןשיטסינויצ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עיזַא
 םעד ןגעק ןטסינויצ יד ןופ עינַאּפמַאק עדליוו יד .עיצַאזינַאגרָא-לוש
 טמוק יז לייוו ,שירעכערברַאפ טלּפָאט זיא ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי
 -יגער-עיצאנאס רעד ןופ ףירגנָא ןטקרַאטשרַאפ ןופ טייצ ַא ןיא רָאפ

 ןבָאה עצעה רעטמעשרַאפמוא רעייז טימ .,ןלוש עשידיי יד ןגעק גנור

 רעצרַאװש ױעשילױּפ רעד טימ ייר ןייא ןיא טלעטשעג ךיז ןטסינויצ יד
 -רעטעברַא ןשידיי ןופ ןלוש יד ןכַאמ וצ בורח טבערטש סָאװ ,הנחמ

 ."דניק
 רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה םינינע ייר ַא ןגעוו ןסולשַאב ןעמעננָא ןכָאנ

 רעדילגטימ 15 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םעיינ ַא טלייוועג קימיטשנייא
 ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא רָאפנעמַאװצ רעד ןעוו ,רעטערטרַאפ 8 ןוא
 ןבָאה עכלעוו ,עכעלטנגוי טנזיוט 2 ןופ גוצ ַא טרימרָאפ ךיז טָאה
 ןוא ץנערק ,רענעפ עטיור טימ עשרַאװ ןופ ןסַאג יד רעביא טרישרַאמ

 שינייב "דנוב, ןופ רעריפ םענעברָאטשרַאפ ןופ רבק םוצ ןעמולב

 ,יקציבזיא ףסוי) שטיוועלאכימ
 ערעסערג יז ןופ טלייוועג טקעריד ןעוועג ןענעז ןטַאגעלעד 92 יד

 -ענעלק ןופ ןצנערעפנָאק-ןָאיַאר ףיוא טקערידמוא רעדָא ,סעיצַאזינַאגרָא
 ןעוועג ןענעז ןטַאגעלעד ענעגייא טימ ןיילַא .סעיצַאזינַאגרָא ער

 ,קסיװָאקלָאװ ,3 ןיבמָאג .2 ,קָאטסילַאיב ,1 :טעטש יד טריטנעזערּפער
 ,ַאילָאװ ַאקסנודז ,8 ,ווָארגנעװ ,7 ,קעװַאלצַאלװ ,6 ,ענליוו ,5 ,עשרַאװ

 ,שטירזעמ ,13 ,ןילבול ,12 ,שזדָאל ,11 ,ווָאכָאטסנעשט .,10 ,ווָאנרַאט 9
 ,ןישולאק ,18 ,קצָאלּפ ,17 ,וװָאקרטעיּפ .16 ,וװעשַאטס .,15 ,רָאװדיװָאנ .
 ,םָאדַאר .23 ,ץיוועינשורק .22 ,ענטוק ,21 ,עקָארק .20 ,שילַאק ,9

 -עד ךרוד ןטערטרַאפ ןעועג ןענעז סעיצַאזינַאגרָא עקירעביא יד

 רעייטשרָאפ ערעייז ךרוד ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענעז סָאװ ,ןטַאגעל
 ,קסירב ,קָאטסילַאיב ןופ ןטנגעג יד ןופ ןצנערעפנָאק-ןָאיאר 17 ףיוא
 ,ןילָאװ ,עשרַאוו ,ווָארגנעװ ,קעװאלצָאלװ ,עיצילַאג-חרזמ ,שטיוװָאנַארַאב
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 ןוא םָאדַאר ,עװַאלמ ,שטירזעמ ,עשזמָאל ,שזדָאל ,ןילבול ,עיבמעלגַאז

 ,ערעדנַא
 -עד יד ןשיווצ ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,עטעקנא רעד ןופ

 -רַא ןופ ןענַאטשַאב זיא טייחרעמ עסיורג יד זַא ,ןעז וצ זיא ,ןטַאגעל
 רענעמ 72 -- סרעפטנע ןבעגעג 79 ןבָאה ןטַאגעלעד 93 יד ןופ .רעטעב
 ןוא-לדנַאה 11 ,רעטעברַא ןעוועג 51 ןענעז ייז ןופ .ןעיורפ 6 ןוא
 עכעלטפַאשלעזעג 8 ,רערעל 2 ,רעטעברַא-דרע 1 ,עטלעטשעגנָא-ָארויב
 ןטלַאהעגסיױא ןיײלַא ךיז ןבָאה 60 .סעיסעפָארּפ עיירפ ןופ 6 ןוא רעוט

 ןרעטלע וצ ןעמוקנָא טזומעג זייוולייט ןבָאה 18 ,טסנידרַאפ םענעגייא ןופ

 סָאװ .ןרעטלע יד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג ןצנַאגניא זיא רענייא זיולב ןוא

 דומלת ןיא 15 ,רדה ןיא טנױעלעג טָאהעג 47 ןבָאה ,גנודליב רעייז ךייש
 -הכולמ רעד ןיא 17 ,לוש-סקלָאפ רעשידיי רענרעדָאמ ַא ןיא 12 ,הרות
 4 ,לושלטימ ַא ןיא 15 ,לוש-רעקרעװטנַאה ַא ןיא 7 ,לוש-סקלָאפ רעש

 ןוא הבישי ַא ןיא 7 ,(םוקינכעטילָאּפ ןוא טעטיזרעווינוא) ןלושכיוה ןיא
 ןיא טשרעהַאב ןבָאה ןכַארּפש ,ןלוש ןּפיט ערעדנַא ןיא לָאצ עניילק ַא
 -ערבעה ,22 --- שטייד ,64 --- שיליוּפ ,16 -- שידיי .טפירש ןוא טרָאװ
 -כיר ערעדנַא וצ .,4 -- ןכַארּפש ערעדנַא ,12 -- שיסור ,14 -- שיא
 -ילעוּפ ,1 -- רמֹושה ,5 -- ץולחה םוצ : טרעהעג רעירפ ןבָאה ןעגנוט

 ,2 -- "טנגוי עיירפ , ,3 --- דנַאברַאפ-טנגוי ןשיטסינומָאק 3 -- ןויצ
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 ןוא דיירפ ךָאנ ןצכעל סָאד ןוא גנודליב ךָאנ גנַארד ןסיורג םעד
 ןקידירפַאב וצ טכוזעג טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד טָאה גנוביוהרעד

 םעד רַאפ .סעיצַאזינַאגרָא ענעגייא עריא ךרוד סָאמ רעסיורג ַא ןיא
 יא ,טנעמורטסניא-ףמַאק ַא יא ןעוועג זיא סָאװ "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי
 -סיוא ןופ עגַארפ ערעווש יד ןענַאטשעג זיא ,עיצוטיטסניא-גנודליב ַא

 -רךוטלוק רעד ןופ רעריפ ןוא ןטנערעפער רדַאק ןקיטיינ םעד ןדליב
 ָאד .אפוג טנגוי רעד ןופ ןעמוק טזומעג טָאה רדַאק רעד .טעברַא
 ןסיורד ןופ רערעל ןעגנערב ןגעוו דייר ןייק ןייז טנָאקעג טשינ טָאה
 יד סָאװ ,גייט ןבלעז ןופ ןטָאנקעג ,ענעגייא ןייז טזומעג ןבָאה סע

 ,עסַאמ-טנגוי עצנַאג
 עכלעוו ,עכעלטנגוי ענלצנייא טקורעגסױרַא ךיז ןבָאה םוטעמוא

 טגָאמרַאפ ךיוא ייברעד ןוא ןסיוו םוכס ןסיוועג ַא ןברָאװרעד ךיז ןבָאה
 ןסיוו רעייז ןבעגוצרעביא ןטייקיאייפ עשיגָאגַאדעּפ ןוא עשירענדער יד

 ןוא ןטנערעטער עגניי יד ןבעג וצ ןעוועג קיטיינ רעבָא זיא'ס .,ערעדנַא
 יד אפוג ייז רַאפ ןכַאמ רָאלק ,דָאטעמ ןוא םַארגָארּפ ַא רעוט-רוטלוק

 טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ קעווצ םעד וצ .,ךיז ףיוא ןעמענ ייז סָאװ ,לָאר

 ,דנַאל ןצנַאג ןרַאפ עלַארטנעצ --- ןלוש-ןטנערעפער ןרעוו טנדרָאעגנייא
 ןיא -- עקיטרָא רעדָא ,טנגעג ןייא ןופ טעטש לָאצ ַא רַאפ -- ענָאיַאר
 ,טעטש ערעסערג יד

 םעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה לוש-ןטנערעפער עלַארטנעצ עטשרע יד

 ןכָאװ ייוצ טרעיודעג טָאה ןוא עשרַאװ ןיא 1926 רעבמעצעד ןט1
 47 ןוא עשרַאװ ןופ 10 -- ןעמונעגליײטנָא ריא ןיא ןבָאה רעליש 7
 ,רעטרע עטטטייוו יד ןופ וליּפַא ,דנַאל ןקע עלַא ןופ ;ץניװָארּפ רעד ןופ

 .ןעמוקעג ןעמ זיא
 -קע טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םייב

 -לוק יד טריזינַאגרָא טָאה יז ,גנולײטּפָא-רוטלוק עלעיצעּפס ַא טריטסיז
 טנידעג קידנעטש ךיוא ןוא ןלוש-ןטנערעפער יד ןוא ןצנערעפנָאק-רוט

284 



 288 ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ; דנוב-טנגוי

 םינימ ערעדנַא ןוא תוצע עשיטקַארּפ טימ סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד
 סיצַאנ יד ךרוד טנערברַאפ) קורק ןַאמרעה ,ץישפיל עקשָאי ,ףליה
 -מעטּפעס ןט19 םעד ,דנַאלטסע ,ַאגָאלק ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא
 רעוט עטסוװיטקַא יד ןופ ןעוועג ןענעז גרעבסגילק השמ ןוא (1944 רעב

 טָאה 1999 ילוי ןט8 ןזיב ינוי ןט28 ןופ .גנולײטּפָא-רוטלוק רעד ןיא
 ,לוש-ןטנערעפער עטייווצ ַא טריפעגכרוד יז

 48 ןעמונעג לײטנָא ןבָאה לוש-ןטנערעפער רעטייווצ רעד ןיא
 ןעמוקעג ןעמ זיא לָאמ סָאד ךיוא ,סעטרבח 6 ןוא םירבח 42 -- רעליש
 ןופ עקירעביא יד ןוא עשרַאװ ןופ ןעוועג ןענעז 5 .דנַאל ןקע עלַא ןופ
 -עגנָא רעדָא רעטעברַא ןעוועג ןענעז עלַא טעמכ .טעטשיץניוװָארּפ 0

 ןיא ןטלַאהעגסיוא זייוולייט רעדָא ןצנַאג ןיא ןעמ טָאה 18 .עטלעטש
 קעווצ םעד רַאפ זיא סָאװ ,דנָאפ ןלעיצעּפס ַא ןופ לוש רעד ןופ טייצ רעד
 יד .שטיװעלַאכימ שינייב ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,ןרָאװעג טלמַאזעגפיוא
 -נַאגרָא עקיטרָא ערעייז ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעגסיױא ןענעז ערעדנַא
 -לײטנָא ןטַאדידנַאק .תואצוה יד טקעדעג ןיילַא ןבָאה רעדָא סעיצַאז
 ַא ,97 -- טלּפָאט ןעוועג ןענעז לוש-ןטנערעפער רעד ןיא ןעמענוצ

 רעד .,ץַאלּפ ןיא קחוד בילוצ ןגָאזּפָא טוומעג רעבָא ןעמ טָאה טפלעה
 -רָא עקיטרָא יד קרַאטש יו ,טזיײװַאב ןטַאדידנַאק ןופ טָאבנָא רעסיורג
 ,ןטנערעפער עטלושעג ןופ שינעפרעדַאב יד טליפעג ןבכָאה סעיצַאזינַאג

 :ןעװעג ןענעז לוש-ןטנערעפער רעטייווצ רעד ףיוא ןרָאטקעל יד
 ,ץישפיל ,י ,שטיוװָאקרעב .ש ר"ד ,יקסווָאּפיל .י ר"ד ,רעטלַא רָאטקיװ
 -ָאווָאנ ,ע ,יקסנישטשעל ףסוי ,ךילרע .ה ,רערעש .ע ר"ד ,גרעבסגילק .מ
 ,רענטַאר .י ,טילב ,ל ,רעלָא ,ל ,יקצעינַאשלָא .ל ,ןַארּפַאש .ג ,יקסדורג

 ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה רעליש יד ,ץרעה .ש ןֹוא ץראווש .ּפ ,רענייוו .א
 ןופ םינינע עשיטקַארּפ טימ יא ,ןעמעלבָארּפ עשיטערָאעט טימ יא

 20 :ןהעש-"רעל 60 ןעוועג ןענעז סע .גנורעלקפיוא ןוא גנודליב
 -בָארּפ רַאפ העש 20 :ערעל רעשיטסיסקרַאמ-שיטערָאעט רַאפ העש

 ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ רַאפ העש 6 ;גנוגעװַאב-טנגוי רעד ןופ ןעמעל
 ןוא םידומיל ןעוועג ןענעז העש 56 .םינינע-ײטרַאּפ רַאפ העש 10 ןוא
 ןלעטשוצ טזומעג ךיוא ןבָאה רעליש יד .ןטעברַא-רַאנימעס העש 4
 ,ןטעברַא עכעלטפירש

 טריזינַאגרָא ןגעלפ ןלוש-ןטנערעפער עקיטרָא רעדָא ענָאיַאר יד
 -לַארטנעצ םייב גנולײטּפָא -רוטלוק רעד ןופ ףליה רעד טימ ןרעוו
 סע ,רעוט-יײטרַאּפ עטלַא עקיטרָא ןייז ןגעלפ ןרָאטקעל יד ,טעטימָאק
 -קורטסניא ענלצנייא רעטנעצ ןופ ןרָאװעג טקישעגוצ ךיוא רעבָא ןענעז
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 טריפעגכרוד ןענעז ןלוש-ןטנערעפער עכלעזַא ,ןרָאטקעל ןוא ןרָאט
 .רעטרע ערעדנַא ןוא ענליוו ,קָאטסילַאיב ,שזדָאל ,עשרַאוװ ןיא ןרָאװעג

 ךס ַא ןבָאה ןלוש-ןטנערעפער יד ןוא ןצנערעפנָאק-רוטלוק יד

 יד ןופ גנודליב-טסבלעז יד ןרעסעברַאפ ןוא ןבעלַאב וצ .ןפלָאהעגטימ
 "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי םעד ןעלדנַאװרַאפ ןפלָאהעג ןוא ןזיירק-טנגוי

 עכעלטנגוי ןטכיש עשּפיה .טפַאשנסיװ רעלַאיצָאס רַאפ לוש ַא ןיא

 ןסיורג קיסעמסינטלעהרַאפ ַא טימ "דנוב , ןיא רעבירַא רעטעּפש ןענעז

 ןופ ןעמעלנָארּפ יד ףיוא קילב ןרָאלק ַַא טימ ןוא ןסיוו ןלַאיצָאס םוכס
 ,ןבעל

 -רָא יד ךיז טָאה ,ןסיוו ןכעלטנגוי םעד ןבעג טימ קיטייצכיילג
 ןוא דיירפ ןעגנערב וצ םיא עבכַאגפיוא יד טלעטשעג ךיוא עיצַאזינַאג

 -ַארד ,ןרָאפ ןפַאש ךרוד ןרָאװעג טכיירגרעד זיא סָאד .סונעג ןקיטסייג
 יד ןבָאה םוטעמוא טשינ .ג .ד .א ,ןּפורג-רעדנַאװ ,ןזיירק עשיטַאמ
 ןטוג ַא ןלעטשוצפיוא ידכ .עקידנצנעלעג ןייז טנָאקעג ןעגנוכיירגרעד

 עלַאסָאלַאק א טרעדָאפעג ךיז טָאה ,עּפורט-ןרָאטַאמַא עטוג ַא רעדָא רָאכ
 ןיא ,טלעג ןוא רעריפנָא ,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ רעקיסַאּפ ַא ,עיגרענע
 יד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןכיירגרעד וצ ןעגנולעג סָאד זיא רעטרע ייד ַא
 ,ןטייקירעוש ערעיוהעגמוא

 -טּפיוה יד ןעגנַאגעג טיבעג םעד ףיוא ךיוא זיא טרָא ןטשרע ןפיוא
 -טנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ייב זיא 1926 ןיא .טָאטש
 ,ןײטשטַאלג .י טנעגיריד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,"טפנוקוצ , דנוב
 ןופ סנייא ןעמונרַאפ רעטעּפש טָאה סָאװ ,רָאכ ַא ןרָאװעג טעדנירגעג
 -סױרַא ענייז .ןליֹוּפ ןיא ןרָאכ עשידיי יד ןשיוצ רעטרע עטשרע יד
 א ןעועג ןענעז ןטייקכעלרעייפ-רעטעברַא עסיורג ףיוא ןעגנוטערט

 רָאכ רעד .שינעעשעג ַא -- ןטרעצנָאק עסיורג עכעלרעי ענייז ,גנוריצ
 ןופ ןעגנַאזעג ךיוא יו ,רעדיל-סקלָאפ ןוא -רעטעברַא ןעגנוזעג טָאה
 ,רַאוטרעּפער ןשיסַאלק

 ,מ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,עשרַאװ ןיא זיא רָאי ןבלעז ןיא

 "רַאו רעד ייב עידוטס עשיטַאמַארד יד ןרָאװעג טעדנירגעג ,ןָאסנרעּפ
 טריפעגפיוא ץנעטסיזקע ריא ןופ ךשמ ןיא טָאה יז .,"טפנוקוצ , רעוועש
 לָאצ עסיורג ַא טריזינעצסניא ךיוא ןוא סעיווער ,סעידעמָאק ,סעמַארד
 ,רוטַארעטיל רעשידיי-טשינ ןוא רעשידיי רעד ןופ ןעגנופַאש

 ןדַאלעגנייא ןגעלפ עידוטס עשיטַאמַארד יד ייס ,רָאכ רעד ייס

 .ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןטרעצנָאק ןבעג וצ טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא ןרעוו
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 עשירעלטסניק עריא טוװאורּפעג טנגוי יד טָאה ץניווָארּפ רעד ןיא ךיוא
 .ןעגנוכיירגרעד ןענעכייצרַאפ וצ טַאהעג ןוא תוחוכ

 יד ייב ןזיירק עשיטַאמַארד טעדנירגעג ךיז ןבָאה 1929 רָאי ןיא
 ,עקלָאקָאס ,לסייוו רעד ייב ןישזבָאד ,שילאק :ןיא סעיצַאזינַאגרָא
 ןאשזורּפ ,ץיוװָאלדיש ,ענדָארג ,קסירב ,קָארב ,ןיהָאװ ,שטיטַאימעס
 ,עוָארָאװַאג ,ןיבמָאג ,עציוועשזד ,ווָאטַאכלעב ,ןידנעב ,ענטוק ,שינסַארּפ
 ,קָאטס ןוא ןילָאטס ,ןיױדַאר ,ץיוועינשורק ,ווָאבַארג

 ןיא טריטסיזקע רעירפ ןופ ןיוש ןבָאה ןזיירק עשיטַאמַארד ייד ַא
 ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז ןרָאי ערעטעּפש ןיא ךיוא ,טעטש ערעדנַא
 ,ןזיירק עשיטַאמַארד רעטרע ליפ

 ןענעייל עשרַאװ ןיא זיירק ןשיטַאמַארד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו
 : 1929 ,19 רעמונ "רעקעוו-טנגוי, ןיא רימ

 ןיא .,רָאי 2 טריטסיזקע זיירק רעשיטַאמַארד רעװעשרַאװ רעד,
 רעייז ַא ןברָאװרעד ןיוש ךיז רע טָאה טייצ רעקיזָאד רעד ןופ ףיולראפ
 9 ןוא םירבח 12) רעדילגטימ 21 טלייצ ןזיירק רעד .ןעמָאנ ןסיורג
 ,"?(סעטרבח

 יּפָא יד טנעילעגרָאפ טרעװ ןריטעּפער םוצ ןעמענ ןרַאפ,
 -.סיד עטײרב ַא טריפעג ייברעד טרעװ סע  .ךַאז ענעבילקעג
 יד יזַא טריפ ןָאסנרעּפ .מ 'ח ןיירק ןופ רעריפנָא רעד .עיסוק
 -ַארד ןוא עשירַארעטיל יד ןרעוו טצַאשעגּפָא ןלָאז ייז ןיא זַא ,ןסעומש

 "עט יד טלדנַאהַאב ַָאד ןרעו סרעדנוזַאב ,קרעװ ןופ ןטרעוװ עשיטַאמ

 טנדרָאעגנייא ןרעוו ןלָאר יד ןלײטרעדנַאנַאפ ןכָאנ .,ןדָאטעמ עשילַארטַא

 ןשרעהַאב וצ קידנעטשלופ םורַא ױזַא ידכ ,עיצקַא ןָא סעבָארּפ עכעלטע

 ךָאנרעד ,רָאילפוס ַא ןָא טליּפש זיירק רעד לייוו ,לַאירעטַאמ םעד
 -רָאפ רעד וצ .עיצקַא טימ ןיוש סעבָארּפ יד ןָא טשרע ךיז ןבייה

 טמוקַאב רעסישזער רעד ןעוו ,טלָאמעד טשרע וצ ןעמ טערט גנולעטש
 סָאד עקַאט טרעיוד טעברַא ַאזַא בילוצ ,םומיסקַאמ םעד ןדעי ןופ סױרַא
 ,"טייצ ערעגנעל ַא טַארגָארּפ ַא ןטיירגוצ

 ךיז טָאה -- בור רעד סלַאפנלַא -- טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד
 רעד .רעפסָאמטַא רעלערוטלוק רענייר ַא ןיא ןבעלוצסיוא טימַאב
 ןעמונעג בצמ ןלערוטלוק ןרעכעה ןייז טימ טָאה לייט רעטריזינַאגרָא

 יו ןוא ,ענענַאטשעגּפָא רעמ יד ,עטריזינַאגרָא טשינ יד ןרינָאּפמיא
 שינרעטסניפ ןוא טיוג ןופ טנורגּפָא ןופ ןגיוצעג ךיז וצ טענגַאמ ַא טימ
 רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןעמ טָאה טפָא ץנַאג .סעּפורג ןוא םידיחי

 עכלעוו ,עכעלטנגוי ןטכיש עכלעזַא ןפָארטעג טנגוי רעטריזינַאגרָא
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 ןוא טײקנסַאלעגסיױא ןופ דנאר ןפיוא ןענַאטשעג ןטכענ טשרע ןענעז
 עיינ יוװ ןרָאװעג ייז ןענעז טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמב ןכערברַאפ
 ןענעז ייז .ןגיוא ערעייז רַאפ ןעגנַאגעגפיוא זיא טכיל יינ ַא ,ןשטנעמ

 ,גנוגעווַאב רעד רַאפ ןבעגוצקעװַא ןבעל סָאד טיירג ןעוועג שממ לעוּפב
 .ךַאז רעטכערעג ַא רַאפ ללכב יו



 -- דנַאברַאפ-רעדניק רעשיטסילַאיצָאס 9

 "ףיקס

 עלַא ןקידירפַאב ֹוצ טימַאב ךיז טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד
 ךיז טָאה טיבעג-טייקיטעט ןייז ,רוד-רעטעברַא ןשידיי ןגניי ןופ ןטיונ
 .ןעמעלבָארּפ עשימָאנַאקע ,קיטילָאּפ .טרעטיירבעגסיוא רדסכ רעבירעד

 -ןסערעטניא ןיא ןיירַא זיא סָאװ ,ץלַא טימ --- גנולייוורַאפ ,גנואיצרעד

 רעד טימ .טקיטפעשַאב "טפנוקוצ,, יד ךיז טָאה ,ןכעלטנגוי ןופ זיירק
 -רַא ערעדנוזַאב ןלייטוצסיוא טייקידנעװטיונ ַא ןענַאטשטנַא זיא טייצ

 טייקיטעט ַא ןריפ "טפנוקוצ , רעד טימ לעלַארַאּפ ןלָאז סָאװ ,סעיצַאזינַאג
 -יטסילַאיצָאס רעד ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא ,טיבעג ןטמיטשַאב ַא ףיוא
 ,ףיקס , :טצריקרַאפ ;דנַאברַאפ-רעדניק רעש

 "ןטסיטפנוקוצ , יד ןֹופ טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג עקיכַאפליפ יד

 ,רעדניק עשידיי ןטכיש עטיירב ףיוא גנוקריוו ןָא ןבילבעג טשינ זיא
 ערעייז ןעוט סע סָאװ ,םעד וצ טקוקעגוצ ךיז האנק טימ ןבָאה עכלעוו
 עשינכש יד ןופ עכעלטנגוי יד רעדָא ,רעטסעווש ןוא רעדירב ערעטלע

 ןעוטפיוא יד ןגעו טדערעג רעדניק יד ןבָאה ךיז ןשיװצ .סעילימַאפ

 טפַאשקנעב עקרַאטש ַא ןענַאטשטנַא ייז ייב זיא'ס ןוא עכעלטנגוי יד ןופ
 םורַא ןבָאה טעטש ייר ַא ןיא ,עיצַאזינַאגרָא רעד וצ ןרעהעג וצ ךיוא
 -רעבירַא טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,רעדניק תונחמ טרַאשעג ךיז דנוב-טנגוי
 -ּפָא טשינ רעדניק יד טָאה'מ .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ לעװש יד ןטערט
 ןיא .סעטערקנַאק סעּפע ןָאט וצ ןרָאװעג קיטיינ רעבָא זיא'ס ,ןסיוטשעג
 סעפורג-רעדניק ערעדנוזַאב ןייז רעטרע עקינייא ןיא ןגעלפ בױהנָא
 קיטיינ זיא'ס זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא טייצ רעד טימ ."טפנוקוצ , רעד ייב
 עשיטסילַאיצָאס ַא ןריפ לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-רעדניק ערעדנוזַאב ַא
 ,דניק ןופ טייקיאייפ-םענפיוא םעד וצ טסַאּפעגוצ ,טעברַא

 ןופ ןרעק רעטשרע רעד ןענַאטשטנַא 1926 רָאי ןיא זיא יױזַא
 עכעלטע ןרָאװעג טעדנירגעג טלָאמעד ןענעז עשרַאװ ןיא ."ףיקס,
 עכעלטלעוו-שידיי יד ןיא טנרעלעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדניק ןופ ןזיירק
 ןופ רערעל ךיוא ןוא "ןטסיטפנוקוצ, ןבָאה ייז טימ טריפעגנָא ,ןלוש
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 "נַא ןָאטעגכָאנ ןבָאה עשרַאװ ןופ ליּפשיב םעד .,ןלוש עטנָאמרעד יד
 ,טעטש ערעדנַא עקינייא ןוא ןישולַאק ,ענליוו יו ,טעטש ערעד

 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רעוט לייט ַא ייב זיא ביױהנָא ןיא
 ןענעז סע .טייקרעכיזמוא ןוא ןביולגמוא רעסיוועג ַא ןעוועג גנוגעװַאב
 ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז ליױו ,רענגעק ענעכָארּפשעגסיױא ןעוועג וליפַא
 סָאװ ,קיטילָאּפ ןופ רעייפ ןיא ןרעוו ןגיױצעגניײרַא ןלעװו רעדניק יד זַא

 יד .,גנולקיװטנַא ןוא ןענרעל רעייז ףיוא ןפורּפָא ךעלדעש ךיז טעוו

 "רערעל יד ןשיווצ קרַאטש סרעדנוזַאב הלחתכל ןעוועג זיא טפַאשרענגעק
 ,םינימַאמ יד טכערעג ןבעגעג רעבָא טָאה טייקכעלקריוו יד .ןטסידנוב

 טָאה טעטש ענעדישרַאפ ןופ ןטסידנוב-רערעל ןופ גנוטַארַאב ַא ףיוא
 ןוא טעברַא-"ףיקס; רָאי 2--2 ןופ גנורַאפרעד יד טדערעגמורַא ןעמ

 זיא'ס ןוא עטוג ןענעז ןטַאטלוזער יד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא'מ
 ןיוש ךיז טָאה גנוטַארַאב רעד ךָאנ .תוקפס יד רַאפ טנורג ןייק ָאטשינ

 -ערג ַא ןיא רעדניק יד ןשיוצ טייקיטעט ערעטיירב ליפ ַא ןביױהעגנָא
 .טעטש לָאצ רערעס

 ,ןטסידנוב-רערעל ערעטלע יד ייס ,"ןטסיטפנוקוצ , עכעלטנגוי יד ייס
 עבַאגפיוא רעיינ רעייז וצ טסנרע ןרעיוהעגמוא ןַא טימ ןגױצַאב ךיז ןבָאה
 טימ ,דניק ןופ המשנ רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ליפ ןזיװעגסיױרַא ןוא
 -סיוא ןופ טעברַא עשירענָאיּפ יד ןָאטעג ייז ןבָאה ןערב ןוא תונשקע

 ןופ ןעמרָאפ עקידנכערּפשטנַא יד ןוא טלַאהניא ןקיסַאּפ םעד ןעניפעג
 ןכוז ןרָאי ךָאנ .גנורעלקפיוא ןוא גנואיצרעד-רעדניק רעשיטסילַאיצָאס
 -"ףיקס , רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג טעברַאעגסיוא זיא ןריטנעמירעּפסקע ןוא
 -ָאס ןיא רעמסָאמטַא עטמיטשַאב ַא ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא'ס ןוא חסונ

 ,טסייג ןשיטסילַאיצ
 ןופ רעדניק "ףיקס, ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןענעז ביױהנָא ןיא

 עשהכולמ יד ןופ רעדניק ךיוא רעטעּפש ,ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד
 יד ןיא .םיױדח ןופ םידימלת ךיוא וליפַא ןוא ןלוש ("ענכעשווָאּפ ,)
 ןייז טרעטיירנעגסיוא רעמ ךָאנ "ףיקס , רעד טָאה ןרָאי עקידרעטעּפש
 ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא-רעדניק ןטכיש ןעמונעגניירַא ןוא טייקיטעט
 ןיא .טַאטשרַאװ-סטעברַא םייב טכַאמשעג רָאנ ,לוש ןייק טכוזַאב טשינ
 ,ייליבוי ןקירָאי-5 ןייז טרעייפעג טָאה "ףיקס , רעד ןעוו ,19231 רָאי
 4 רעכעה טימ דנַאל ןיא סעיצַאזינַאגרָא 110 טנָאמרַאפ ןיוש רע טָאה
 - ,ןטַאטשקרעװ ןוא ןלוש ןופ רעדניק -- רעדילגטימ טנזיוט

 עשידיי יד ןשיװצ טבילַאב ןוא טמירַאב ןעוועג זיא "ףיקס , רעד

 רעד .דנַאלסיוא ןיא םש ַא ןעמוקַאב ךיוא טָאה רע ןוא רעדניק-סקלָאפ
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 -רעטניא-גנואיצרעד ןשיטסילַאיצָאס ןיא ןסָאלשעגנָא ןעוועג זיא "ףיקס,
 -ָאיצַאנרעטניא ןופ ןעמוקַאב רע טָאה ייליבוי ןקירָאי-5 םוצ ,לַאנָאיצַאנ
 ; ןרָאװעג טגָאזעג זיא סע רעכלעוו ןיא ,גנוסירגַאב ַא לַאנ

 טשינ .רעווש סרעדנוזַאב זיא ןליוּפ ןיא ךייא זַא ,ןסייוו רימ,
 יו ךעטרַאה זיא ןטכיש עקידנשרעה יד ןגעק ףמַאק-ןסַאלק רעד זיולב
 טשינ ךָאנ זיא טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןעייר יד ןיא ךיוא ,ואושרעדנַא
 טרישרַאמ טַאירַאטעלַארּפ רעד .טייקינייא עקידנעװטיונ יד ןַארַאפ
 ןליוו סָאװ ,ןּפורג עשיטסינויצ ןַארַאפ וליּפַא ןענעז סע ,ָאי ,ןטלָאּפשעצ
 טסנידרַאפ רעד זיא רעבירעד ,דנַאל טייוו ַא ןיא םזילַאיצָאס םעד ןעיוב
 ןופ טעברַא רעיא טרעוו רעבירעד ,רעסערג ךָאנ טעברַא רעייא ןופ
 ןיא טסעיצַאזינַאגרָא-גנואיצרעד ליפ יד ןופ ןוא טַאירַאטעלָארּפ -טלעוו
 ,טצעשעג רעמ ךָאנ דנַאלסיוא

 ךייא טסירגַאב לַאנָאיצַאנרעטניא-גנואיצרעד רעשיטסילַאיצַאס רעד
 ".טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טניירפ-רעדניק יד ןופ ןעמָאנ ןיא

 טריפעג ךיוא "ףיקס, רעד טָאה ,טייקיטעט עכעלרעניא ןַא ץוחַא
 עכעלרעייפ עכעלטנפע ןענדרָאנײא ךרוד עדנַאגַאּפָארּפ ערעטיירב ַא
 טרָא עטסקיטכיװ סָאד .ןבַאגסױא עכעלטפירש ךרוד ,ןטפנוקנעמַאזוצ
 ףָאטש-ןעייל טימ טייז ַא --- ?גנוטייצ-סקלָאפ עניילק , יד ןעמונרַאפ טָאה
 רעד ןיא טכעלטנפערַאפ ןרָאװעג גָאטיײרפ ןדעי זיא סָאװ ,רעדניק רַאפ
 ,"גנוטייצ-סקלָאפ , רעשידנוב

 רעד ןופ גנוריפנָא עלַארטנעצ יד זיא טייצ רעטשרע רעד ןיא
 ,סעטרבח ןוא םירבח ןופ ןענַאטשַאב גנונעווַאב-רעדניק רעשיטסילַאיצָאס
 ןעמוקעגרָאפ זיא 1929 לירּפַא ןיא .טמיטשַאב טָאה "דנוב , רעד עכלעוו
 םינינע ייר ַא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה יז ,ץנערעפנָאק-דנַאל עטשרע יד
 עלַארטנעצ ַא טלייטעגסיוא ךיוא טָאה ןוא עיצאזינַאגרָא-רעדניק רעד ןופ
 -ַאדעּפ-ןטסידנוב :ןטנעמעלע יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,גנוריפנָא
 ןיא ענעסקאוועגסיוא ןיוש ,עכעלטנגוי ןוא רעוט-"טפגוקוצ, ,ןגָאג
 ,"ףיקס ;

 ,םעיינ ַא ןליוּפ ןיא ןבעל ןשידיי םעד ןבעגעגוצ טָאה "ףיקס, רעד
 עקירָאי-16---10 ןופ עיצַאזינַאגרָא יד טָא ,ךירטש םענעזעוועג טשינ ךָאנ
 םעיינ ַא ןוא שטנעמ ּפיט םעיינ ַא ןפַאש וצ עיציבמַא יד טַאהעג סָאה
 -רעד וצ סָאד געוו םעד ףיוא ןעגנַאגעג גלָאפרעד טימ זיא ןוא דיי ּפיט
 ןלַאפעגסיוא זיא עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעקיזָאד רעד ףיוא ןוא ,ןכיירג
 -ָאטעג יד ןיא ןדלעה ייר ַא ןלעטשוצוצ רעטעּפש דובכ רעסיורג רעד
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 טנַאדנעמָאק ןעוועג זיא ןעייר עריא ןופ רענייא .סיצַאנ יד ןגעק ןפמַאק

 ףלָאװ -- ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ דנַאטשפיוא ןטנפאווַאב ןיא טנָארפ ַא ןופ
 ריא ןיא ןטערטעגניירַא דניק קירָאי-10 סלַא זיא רעכלעוו ,יקסווָאזָאר
 -עג זיא רע זיב רעריפ ריא ןבילברַאפ ןוא ןרָאװעג רעטעּפש זיא ןוא
 "ףיקס , ןפיוא ןוא .רעפמעק-ָאטעג יד ןופ רעריפ ַא יװ ,טיוט ןלַאפ

 דילגטימ ןטסגניי םעד ןלעטשוצוצ דוככ רעד ןלַאפעגסיוא ךיוא זיא
 םעד -- ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי רעד ןופ

 ןגעק ןטכַאלש יד ךָאנ ןלַאפעג זיא רעכלעוו ,סענָאלב קעשול ןקירָאיײג
 ,1943 יַאמ ןיא אנושייצַאנ

 ןושרג רערעל יד ןעװעג ןענעז "ףיקס , ןופ רעוט עטשרע יד

 ,אקזדורגָאװָאנ עינָאס רעוט עשידנוב יד ,ןרעּפלַאה האל ןוא ןַאמצלַאז

 ר א ןעוועג ןענעז רעטייו ;סעדָאה קיווייל ןוא רַאלָאטס םהרבא
 ןופ רעדניק ערעקיאייפ ןוא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ רעדילגטימ
 ךענעה ,טאּפ לאונמע ,קעטָאלמ לסָאי ,םיובנעזָאר לרעּפ יו ,אפוג "ףיקס ,
 יקסווָאזָאר ףלָאװ רעטנָאמרעד-יוש רעד ,אקשורג לקנעי ,דנוסלעדנעמ
 המחלמ רעד ןופ ףוס רעד) ןייטשנעזָאר הקבר יורפ עקידרעטעּפש ןייז ןוא

 עקשָאש ,(רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשטייד ַא ןיא ןפָארטעג יז טָאה
 ןשיװצ .ערעדנַא ןוא ןיוועל עקייח ,ןײטשדלָאג הקבר ,ךילרע-לגילפ
 ,(ענליוו) לַאטנעזָאר ַאנַא ןעוועג ןענעז ץניוװָארּפ רעד ןיא רעוט עטשרע יד
 .ערעדנַא ייר ַא ןוא (ווָארגנעװ) רעלימ םייח ,(ןישולַאק) גרעבדלָאג השמ

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז רעוט עטשרע יד ןופ ליפ
 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעמָאנ רעד זיא טייצ רעטשרע רָאג רעד ןיא

 טייצ רעצרוק ַא ןיא ;(דנוב-רעדניק רעשיטסילַאיצָאס) "ביקס , ןעוועג
 -סילַאיצָאס :ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ לעיציּפָא ןעמָאנ רעד זיא םורַא
 ,"ףיקס , -- טצריקרַאפ ;דנַאברַאפ-רעדניק רעשיט
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 רעיינ ַא ןלייטסיוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא
 ,טרָאּפס --- גנוגעוַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ גייווצ

 ןופ ןעמוקעג ןענעז ןדיי עשילוּפ יד ייב טרָאּפס ןופ ןרענָאיּפ יד
 ײר ַא ןיא ןענעז ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ךָאנ .,רעגַאל ןכעלרעגריב
 עטסרעלוּפָאּפ יד עכלעוו ןופ ,סעיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס ןענַאטשטנַא טעטש
 ַא טימ רקיעב ןבולק-טרָאּפס ןעוועג ןענעז סָאד ."יבכמ, ןעוועג זיא
 -טרָאּפס ןפַאש ןלָאז רעטעברַא עשידיי זַא .גנוברַאפַאב רעשיטסינויצ

 יד לייוו ,ןייז טנָאקעג טשינ דייר ןייק טלָאמעד טָאה ,סעיצַאזינַאגרָא
 טייקיטעט ריא  .לַאגעלמוא ןעוועג זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עצנַאג
 ןשימָאנָאקע ,קיטילָאּפ ןופ טיבעג ןפיוא ןעוועג טרירטנעצנָאק זיא
 ,רוטלוק ןוא ףמַאק

 -ךעטעברַא ענעפָא ןַא טלעטשעגנייא ךיז טָאה ןליוּפ ןיא ןעוו
 -עפרעדַאב ַא ןענַאטשטנַא רעטעברַא עשידיי יד ןשיוצ זיא ,גנוגעװַאב
 עשיטסינויצ עקידנריטסיזקע יד ןיא ןייג .גנואיצרעד רעשיזיפ ךָאנ שינ
 בילוצ ייס -- טַאהעג טשינ קשח ןייק רעטעברַא יד ןבָאה ןבולק-טרָאּפס
 ןרעינַאמ עכעלרעגריב יד בילוצ ייט ,טייקדמערפ רעשיגָאלָאעדיא רעד
 ,רעדילגטימ ןוא רעוט יד ןופ

 ןפַאש ןופ קנַאדעג רעד ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ רעמ ץלַא זיא ױזַא
 ךיז ןבָאה שיטקַארּפ ,גנוגעוװַאב-טרָאּפס עשירַאטעלָארּפ ענעגייא ןַא
 רקיעב ,רעטעברַא עקירָאילטימ ןוא ערעטלע קיניײװ טקילײטַאב ריא ןיא
 ןפלָאהעג זיולב טשינ טָאה טרָאּפס רעד .טנגוי יד ןעגנַאגעג ןיהַא זיא
 ךיוא זיא רָאנ ,טנגוי-רעטעברַא רעד ןופ גנולקיװטנַא רעשיזיפ רעד
 ַא ןיא ןעמוקייב רַאפ ,ןילּפיצסיד-טסבלעז רַאפ לוש עטוג ַא ןעוועג
 ,טייקטריטלאזקע ןוא טעטיזעוורענ ןופ ןורסח ןשידיי םעד סָאמ רעסיוועג

 -יטסַאנמיג טעדליבעגסיוא ךיז רעטרע עקינייא ןיא ןבָאה הלחתכל
 ןעמ טָאה טעטש רָאּפ ַא ןיא ךָאנ ןוא ןילבול ,עשרַאװ ןיא .ןּפורג עש
 רעשידיי רעד ןופ --- ("עזָא,) "זָאט , ןופ ףליהטימ רעד טימ ןָאטעג סָאד
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 -רעטעברַא יד ןבָאה 1926 יַאמ ןיא .טנוזעג סָאד ןציטש וצ טפַאשלעזעג

 300 רעביא טלייצעג ןיוש עשרַאװ ןיא יזָאט , םייב ןפורג-טרָאּפס

 רעבלעז רעד ןיא ."ןטסיטפנוקוצ , עלַא טעמכ --- רעדילגטימ עוויטקַא

 ,טעטש ערעדנַא ייר ַא ןיא ןּפורג קיטעט ןעוועג ןיוש ןענעז טייצ

 ןשיװצ גנוגעװַאב-טרָאּפס יד ידכ זַא ,רָאלק ןעוועג זיא רעוט יד רַאפ

 ןפַאש וצ קיטיינ זיא ,ןעלקיװטנַא ןענָאק ךיז לָאז רעטעברַא עשידיי יד

 עצנַאג סָאז ןעמענמורַא לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עקידנעטשטסבלעז ַא

 ןטיירגוצ ,ןעמעלבָארּפ-טרָאּפס עלעיצעּפס יד טימ ןעמענרַאפ ךיז ,דנַאל

 ענערַאפרעד-טשינ עגניי יד ףליה עקיטיינ יד ןבעג ןוא ןרָאטקורטסניא

 .רעלטרָאּפס

 -טרָאּפס-רעטעברַא עשידיי עטשרע יד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול

 ןפַאשעג 1926 ףוס זיא -- "טפנוקוצ, ןופ ןוא "דנוב , ןופ רעוט --- רעל

 -נגרָאמ ,, גנואיצרעד רעשיזיפ רַאפ טפַאשלעזעג-רעטעברַא, ןַא ןרָאװעג

 רעצרוק ַא ןופ ךשמב .(*אינשטוי, :שילױּפ ףיוא) "ןלױּפ ןיא "ןרעטש

 רעד טָאה 1927 גנילירפ .ןעגנוליײטּפָא ייר ַא טנפעעג יז טָאה טייצ

 ןט23 םעד .סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא 21 טַאהעג ןיוש "ןרעטשנגרָאמ,

 ןטשרע ןייז עשרַאװ ןיא טַאהעג "ןרעטשנגרָאמ, רעד טָאה לירּפַא

 סע .קריצ ןיא -- טָאטש ןופ לַאז ןטסערג ןיא טירטסיױרַא ןכעלטנפע

 2500 רעטעברַא עשידיי יד ןופ טסעפ-ןרוט ןטשרע םוצ ןעמוקעג ןענעז

 ןיא ?ןרעטשנגרָאמ, ןופ ןטסעפ-ןרוט יד ךיז ןבָאה רעטעּפש .ןָאזרעּפ

 ןעמוקרָאפ ןגעלפ ייז .ןעװעג םש הנוק קרַאטש שזדָאל ןוא עשרַאװ

 טנָאקעג טשינ ןבָאה טָאטש ןופ ןלַאז עטסערג יד .ךעלרעי:רָאי

 קחוד בילוצ ןײגקעװַא טזומעג ןבָאה רעטרעדנוה ןוא ןעמעננײרַא ןעמעלַא

 טָאה ןעמ וַא ,סיורג ױזַא ןעוועג גנַארד רעד זיא לָאמלייט .ץַאלּפ ןיא

 ,לָאמ טייווצ ַא ןרזחרעביא טזומעג טסעפ-ןרוט םעד

 טשינ "ןרעטשנגרָאמ, רעד טָאה טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא

 -סױרַא ךיז ללכב רָאנ ,ןבולק עשיטסינויצ עלַא יד טגָאיעגרעביא זיולב

 "סַאמ ןופ עיצַאזינַאגרָא סלַא ןלױּפ ןיא טרָא ןטשרע ןפיוא טקורעג

 ,טרָאּפס

 (רעקאס) לָאבטופ ןעוועג זיא ןליוּפ ןיא טרָאּפס רעטסרעלוּפָאּפ רעד

 עטלַאק ַא טַאהעג טָאה "ןרעטשנגרָאמ, .סקָאב ךיוא רעטעּפש ןוא

 וליפא זיא ,סקָאב ךייש סָאװ .טרָאּפס םינימ ייווצ יד וצ גנואיצַאב

 ,ןעוועג זיא וויטָאמ רעד .ףיורעד טָאברַאפ ַא ןעוועג טייצ עסיוועג ַא

 ,םידיחי זיולב ןריזיויטקַא וצ לגוסמ ןענעז סקָאב ייס ,לָאבטופ ייס זַא



 208 ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי

 ןיא ןעיצוצנײרַא ןייז ףרָאד טרָאּפס-רעטעברַא ןופ עבַאגפיוא יד תעב
 ןסַאמ עטיירב טײקיטעט-טרָאּפס רעוויטקַא

 ,טײקלַאטורב ןופ וויטָאמ רעד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא ,סקָאב ךייש סָאװ

 "-נגרָאמ, ןיא רעדניק-ףיטש ןעוועג עקַאט ןענעז לָאבטופ ןוא סקָאב
 -טכייל ,קיטסַאנמיג טימ ןעמונרַאפ רקיעב ךיז טָאה סָאװ ,"ןרעטש
 יד ,ג,ד.א טרָאּפס-רעטניװ ,קימטיר ,ןעמיווש ,ליּפש-ןסַאמ ,קיטעלטַא

 רעד ןיא שינעעשעג ַא ןייז ןגעלפ ?ןרעטשנגרָאמ , ןופ ןטסעפ-ןרוט
 סָאװ ,ןעגנוכיירגרעד עסיורג טרירטסנָאמעד ןבָאה ןוא טלעװ-טרָאּפס
 רעד ןיא ייס ,רעשידיי רעד ןיא ייס גנונעקרענא ןפורעגסױרַא טָאה
 ,עסערּפ-טרָאּפס רעשיליופ

 רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאפ זיא 1929 לירּפַא ןט27 ןוא ןט26 םעד

 טייקיטעט רָאי 2 יד ןופ ךשמב ."ןרעטשנגרָאמ, ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל
 רעקילטנעצ דנַאל ןיא ןרָאװעג טיובעגסיוא ןענעז רָאפנעמַאזוצ ןט1 ןויב
 -ַאזינַאגרָא יד ןשיוצ .רעדילגטימ טנזיוט 4 עּפַאנק טימ ןעגנולײטּפָא
 ,עקָארק ןופ "אקנעשטוי, -- עטלַא ןַא ןעוועג ענייא זיולב זיא סעיצ
 -טלעװ רעטשרע רעד רַאפ ןופ ךָאנ טריטסיזקע טרָאד טָאה סָאװ
 ,רָאפנעמַאזוצ ןטשרע ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןטַאגעלעד 52 .,המחלמ

 וצ הדומ ןעגנואווצעג ןענעז ןעגנוטייצ-טרָאּפס עכעלרעגריב יד,
 ןכָאנ (1929 ,10 'רנ) "רעקעוו-טנגוי, רעד ןבירשעג טָאה -- ןייז
 ןופ ענייא טנייה ןיוש טמענרַאפ "ןרעטשנגרָאמ , זַא --- רָאפנעמַאזוצ
 ןיא גנוגעװַאב-טרָאּפס רעד ןיא סעיציזָאּפ עטסנעש ןוא עטשרעדָאפ יד
 ,ןליױּפ

 ןריזינַאגרָא ןעמונעג ךיז קירוצ רָאי עכעלטע טימ טָאה'ס ןעוו,
 -עג סנטצעל טָאה -- רעלטרָאּפס-רעטעברַא עשידיי ןופ גנוגעװַאב ַא
 -ץג טשינ ךיז רימ ןבָאה ---"דנָאלגעשּפ שַאנ; רעשיטַאבעלַאב רעד ןבירש
 סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןפַאש טייצ רעצרוק ץנַאג ַא ךָאנ טעװ יז זַא ,טכיר
 ןּכַאמ רָאלק ךיז ןזומ רימ , ."ןרעברָאל עטסכעה יד ךָאנ, ןכיירג טעוװו
 טציא זיא "ןרעטשנגרָאמ ,, זַא --- ?דנָאלגעשּפ שאנ , ןבירשעג טָאה --
 -עג טָאה סָאװ ,עשרַאװ ןיא בולק רעשיטסַאנמיג רעקיצנייא רעד טעמכ
 יד ןיא ןעגנוכיײרגרעד-טרָאּפס עטצעל יד ןופ זעטניס ַא ךיז ייב ןפַאש
 ."רעדנעל ענעטירשעגטרָאפ

 .טנכייצעגסיוא "ןרעטשנגרָאמ , ךיז טָאה ךַאז ןייא ךָאנ טימ ןוא
 ןייז זיא טעברַא-טרָאּפס רעד ןופ טייקנייר ןוא טײקיטפַאהנסַאמ ץוחַא
 עשיטסינויצ יד ןיא תעב .טייקכעלמיטסקלָאפ ןעוועג קהבומ ןמיס
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 ,שיאערבעה רעדָא שילױּפ ןעוועג ךַארּפש-עדנַאמָאק יד זיא ןבולק-טרָאּפס
 ,שידיי ןעוועג רעלטרָאּפס-רעטעברַא יד ייב יז זיא

 "רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ןשיווצ זיולב טשינ
 ןפיוא ךיוא רָאנ ,גנונעקרענא עטנידרַאפ יד ןעמוקַאב רעלטרָאּפס
 -יצימֲא רעד רַאפ ךָאנ ,1925 רעמוז ןיוש .םורָאפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא
 עשידיי יד ןופ עיצַאגעלעד ַא טָאה *ןרעטשנגרָאמ, ןופ גנודנירג רעלע
 ןיא טקילײטַאב ךיז עשרַאװ ןיא ??ָאט , םייב ןּכורג-טרָאּפס-רעטעברַא
 -רָאפ זיא סָאװ ,עדַאיּפמילָא-טרָאּפס-רעטעברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד
 ןענַאטשַאב ןיא עיצַאגעלעד יד .ןיימ םַא טרופקנַארפ ןיא ןעמוקעג
 ןופ ףוס ןזיב ,זירַאּפ ןיא טניואועג רעטעּפש) רעיוהגרעב דוד :ןופ
 -עיצַארטנעצנַאק ןשטייד ַא ןיא טכַאמשעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 ןזיולב ןעוועג ייז ןענעז טלָאמעד .ץראווש סחנּפ ןוא רענייוו .א ,(רעגַאל
 געט יד ןיא .רעטעּפש רָאי 6 טימ ןעוועג ןיוש זיא שרעדנַא .טסעג

 עטייווצ יד ןעמוקעגרָאפ ןיוו ןיא זיא 1921 ילוי ןט27 ןזיב ןט18 ןופ
 -ךַא 800 יד ןשיווצ .עדַאיּפמילָא טרָאּפס-רעטעברַא עלַאנָאיצַאנרעטניא
 "נגרָאמ, ןופ רעדילגטימ 300 ןעוועג ןענעז ,ןליוּפ ןופ רעלטרָאּפס-רעטעב
 עשיליוּפ רקיעב ןעװעג ןענעז טשער יד) "טפנוקוצ , ןוא ?ןרעטש
 .טקילײטַאב טלָאמעד ךיז ןבָאה רעקלעפ 21 .(רעלטרָאּפס-רעטעברַא
 שרַאמפיוא ןכָאנ ,שרַאמפיוא ןיא ןעמונעגלייטנא ןבָאה ןַאמ טנזיוט 0
 .ןעגנוביא-ןטַאמ טריפעגסיוא ןעיורפ טנזיוט 8 ןוא רענעמ טנזיוט 12 ןבָאה

 -פיוא ןענעז "ןרעטשנגרָאמ , ןופ רעלטרָאּפס-רעטעברַא עשידיי יד ךיוא

 ןפורעגסױרַא ןבָאה ייז ; ןעגנוכיירגרעד ערעייז ןזיוועג ןוא ןטערטעג
 ,טיילבַאפ יד ןופ ייס ,רעקוקוצ יד ןופ ייס לַאפייב

 ףיוא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עסיורג יד
 ריא ןופ ןמיס ַא ןעװעג ןענעז ,טרָאּפס -- טיבעג ריא רַאפ םעיינ ַא
 רעיינ ַא וצ גנובערטשסיוארָאפ ריא ןיא .ןטייקיאייפ ןוא טסול-סנבעל
 עיינ ךיז ןופ ןרימרָאפסיוא טלָאװעג יז טָאה טלעװ רעשיטסילַאיצָאס

 : ףור-טרָאּפס ריא טימ םכסה ןיא ןשטנעמ
 !יירט --- קרַאטש ,יירפ -- שירפ



 ןעילפנעמַאװצ ןוא ןרעגַאל .וו

 -אודיווידניאק עכנַאמ ייב ןעגנוניימ ענעמונעגנָא יד וצ ךּפהל
 טנָאזירָאה ןקיטסיײג םעד טצענערגַאב ןבעל-עיצַאזינַאגרָא זַא ,?ןטסיל
 "טפנוקוצ , ןופ רעדילגטימ יד ןבָאה ,קיטייזנייא םיא טכַאמ ןוא דיחי ןופ
 עקיטסייג עטפַאהבעל ַא ןוטעג ןוא טייקיטייזליפ ענעטלעז ַא ןזיװעגסױרַא
 -רעהפיואמוא .טייקטרעווילגרַאפ ןייק טזָאלעגוצ טשינ טָאה סָאװ ,טעברַא
 רעייז רַאפ ןעמרָאפ עיינ ןוא טלַאהניא םעיינ טכוזעג ייז ןבָאה ךעל
 סָאװ ,טייקיטעט רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעייז רַאפ ןוא ןבעל ןכעלנעזרעּפ
 ןייּפ ןוא טיונ ןופ ןבעל ןיא .ןדנובעג גנע ךיז ןשיװצ ןעוועג ןענעז
 ,ןבַאגפיוא עטייוו ןוא עטנעָאנ רַאפ ןפמַאק ערעווש יד ןופ טסנרע ןיא
 ףיוא טכער רעייז ןייג ןריולרַאפ טשינ לָאז'ס זַא ,טלָאװעג ייז ןבָאה
 ןשינעטכַארטרעביא עלעודיוידניא יד ןופ .סונעג ןוא דיירפ-טנגוי
 -ַאב עפייר ןעמוקעג טפָא ןענעז שיוטסיוא-גנוניימ ןוויטקעלָאק ןוא
 ערעטלע ךיוא ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ .גנופַאש רערַאבטכורפ רַאפ ןסולש
 ,ןייז ףרַאד טנגוי יד סָאװ םעד ןגעוו טרָאװ רעייז טגָאזעג םירבח

 עטסלַאעדיא ןוא עטסנייר יד ןופ ענייא ,ןייטשנעטכיל לארשי
 עשידיי יד ןופ רעריפ רעטבילַאב רעד ,םוטנדיי ןשילױּפ ןופ ןטלַאטשעג
 :"רעקעוו-טנגוי רעשזדָאלא ןיא ןבירשעג טָאה ,שזדָאל ןיא רעטעברַא

 ןוא טייקרַאבליפ ,ליפעג ןוא קנַאדעג ןופ טייקשירפ -- זיא טנגוי,
 טנגיי .םרוטש -- יא טנגוי .םַאלפ -- זיא טנגוי .גנורעטסײגַאב
 טנגוי ריגיינ -- זיא טנגוי .טײקטגַאװעג ןוא טומ -- זיא
 ,"טפנוקוצ -- זיא טנגוי .עביל -- זיא טנגוי .ןביולג -- זיא

 יױזַא טָאה ,קילב ןשירענָאיזיװ ַא טימ שטנעמ ַא ,רעטלַא רָאטקיװ
 : טנגוי יד ןעזעג

 גנוגעװוַאב רעדעי ןיא עגניי יד זַא ,ןעוועג ױזַא קידנעטש זיא'ס;
 ללכ סלַא ןענעז ייז .גנוגעוַאב רעד ןופ םַאלּפ םעד ךיז ןיא ןגָארט

 יד יװ ,קיטכיזרָאפ רעקינייו ,טלושעג רעקינייװו ,ןרַאפרעד רעקינייװ
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 ליפעג רעד רעקרַאטש ייז ןיא טּפָא טנערב רעבָא רַאפרעד ,ערעטלע
 סָאװ ,םעד ןיא ןביולג רעד ןוא ,זיא סָאװ ,םעד ןגעק טסעטָארּפ ןופ
 רַאפ שינעזנעטשרַאפ עוויטקניטסניא רעמ ַא ןבָאה עגניי יד .,ןייז ףרַאד
 -ַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ןייבנקור רעד ןענעז סָאװ ,ןלַאעדיא יד
 טנגי עטסעב רעזנוא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ רעבירעד זיא'ס .גנוגעוו
 -טנורג ייווצ יד טָא ןייזטסואווַאב ריא ןיא ןרָאּפנעמַאזוצ ןזיװַאב טָאה
 טיונ ןוא טנלע ןגעק ףמַאק .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ רענייטש
 ,"טייהיירפ רעקיטסייג רעד רַאפ ףמַאק ןוא

 ,(1931 ,8 'רנ "רעקעוו-טנגוי ,)

 -טרעוו יו ןוא טנגוי רעד ןופ ןעזנָא רעד ןעוועג זיא סע ךיוה יו

 םענייא ןופ רעטרעוו יד ןופ ןעז וצ זיא ,לָאר ריא ןעוועג זיא סע לופ
 רעציזרָאפ ןקיטלָאמעד םעד ,ןלוּפ ןיא "דנוב , ןופ רעריפ-טרָאװ יד ןופ
 ףסוי) רענרומכ .י עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ

 : (יקסנישטשעל

 רעד ןיא טולב יינ ןסיגוצנײרַא ןפורַאב זיא יז -- טנגוי יד;

 יד ןעײנַאב וצ ןפורַאב זיא יז -- טנגוי יד .גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס

 -רעטעברַא רעד ןופ סעיצידַארט עשיטסיסקרַאמ עקידהמחלמרַאפ עטסעב
 עשיטסיסקרַאמ יד ןטפעהַאב וצ ןפורַאב זיא יז -- טנגוי יד .גנוגעוװַאב
 רערענָאיצולָאװער רעכייר רעד טימ המחלמ רעד רַאפ ןופ עיצידַארט

 רעיוא ןכַאוװ ַא טָאה יז -- טנגוי יד .,ןרָאי-המחלמכָאנ יד ןופ גנורַאפרעד
 ,(1921 ,15 'רנ .װ .י) ."טפנוקוצ רעד ןופ ףור םעד ןעמענרַאפ וצ

 זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגעג זיא ךילרע .ה "דנוב, ןופ רעריפ רעד ןוא

 ןעיצרעד וצ . . . עבַאגפיױא יד טלעטשעג טנגוי רעד רַאפ טָאה רע

 : ןבירשעג רע טָאה "רעקעוו-טנגוי , רעמונ ןבלעז ןיא .רוד ןרעטלע םעד

 גרָאז רעייז זַא ,ייז טגָאז !סעמַאמ ןוא סעטַאט ערעייא טיצרעד,
 טשינ קַאבַאט קעמש ןייק זיא ךייא וצ טפַאשביל רעייז זַא ,ךייא רַאפ
 טקערידמוא יצ טקעריד ,וויסַאּפ יצ וויטקַא --- ןציטש ייז ןמז לכ ,טרעוו

 זַא ייז טנױעל .ןבעל רעייא ןעארדאב סָאװ ,תוחוכ עצרַאװש יד --

 -- שטנעמ-סטעברַא ןַא רַאפ טסייה רעדניק ענעגייא יד רַאפ ןגרָאז

 ןשיטסילַאיצָאס ןקידנפמעק ןטימ ןדניברַאפ ךיז טוט ןוא ןבעל ףיוא
 ,?טָאירַאטעלָארּפ

 ןברָאװרעד טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד טָאה םישעמ ךרוד
 -ָאה יד טקעוװעג יז טָאה ןעוטפיוא ךרוד .,ךיז וצ יורטוצ ןסיורג ַאזַא

 ייווצ ןענעכייצרַאפ ָאד רימָאל .טגיילעג ריא ףיוא טָאה'מ סָאװ ,ןעגנונעפ
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 ןשידיי ןופ רעיײנַאב יד --- ןטסילַאיצָאס עשידיי עגניי יד ןופ ןעוטפיוא
 :ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא -- ןליוּפ ןיא ןבעל
 ,ןעילפנעמַאזוצ ןוא ןרעגַאל

 רעשיטָאטש ןופ טפַאשקנעב ַא ןרָאװעג טקידירפַאב זיא טימרעד
 -רַאפ ןופ טפַאשקנעב ַא ,ךייט ןוא גרַאב ,דלַאװ ןוא דלעפ ךָאנ טנגוי

 טימרעד .ןבעל ןוויטקעלָאק ןזָאלגרָאז-קידיירפ ַא ךָאנ טנגוי רעטהגאד
 ,רעגייטש-סנבעל םעיינ ַא ןפַאש וצ ןעמיורט ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז
 ?דיל ַא סריא ןיא ןעגנוזעג טנגוי יד ןַאד טָאה יװ

 ,לענש קַאזקור םעד קַאּפ ,רעדורב;
 !ןייג רימָאל םיקחרמ ןיא

 -- לעּפתנ טרעוו רעוװ -- טניוו ,ןגער

 " !ןייש זיא סָאד ןוא ,גניי ןענעז רימ

 "טפנוקוצ , ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד טָאה 1927 רעמוז
 ץינעשזָאק לטעטש םייב ףרָאד ַא ןיא טריפעגסױרַא לָאמ ןטשרע םוצ

 ףיוא (ּפמעק) עינָאלָאק-רעמוז ןימ ַא ןעוועג זיא'ס .עכעלטנגוי 0
 ןבָאה ןרָאי עקידרעטייו יד ןיא ךיוא .טייצ םישדח ייווצ ןופ ךשמ ַא
 -וצ יד .סעינָאלָאק-רעמוז טנדרָאעגנייא טעטש ערעדנַא ןוא עשרַאװ

 ,טימרעד ןלעטשנדירפוצ טלָאװעג טשינ רעבָא ךיז ןבָאה רעוט-"טפנוק
 עכעלטנגוי טייקכעלגעמ ַא ןבעג סָאד ןייז טשינ לָאז סע קיטכיוו יו
 ןטלַאהעג סָאד ןעמ טָאה ,טפול רעשירפ ןופ ןסינעג וצ ןוא ןעורוצּפָא
 ַא ןיא ןפַאש ןופ קנַאדעג םוצ ןעמוקעג ןעמ זיא ױזַא ןוא .קיניײװ רַאפ
 טסַאּפעגוצ ,ןבעל קיטרַאנגייא ןַא טימ ןרעגַאל-רעמוז בַאטשסַאמ ןטיירב
 עטסנעש עריא טימ םכסה ןיא ןוא טנגוי רעד ןופ גנומיטש רעד וצ

 רענעדײשַאב ַאזַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא לָאמ ןטשרע םעד ,ןלַאעדיא
 -פיוא ןבָאה עכלעוו ,"ןטסיטפנוקוצ , רעװעשרַאװ 20 טימ טנעמירעּפסקע

 ,לסייוו רעד ייב רימזוק ןיא 1981 רעמוז ןטלעצעג ערעייז ןגָאלשעג
 ןריפוצסיורַא ןעגנואימַאב יד ןגעוו רעטעּפש רָאי ַא טימ קידנביירש

 רענייא ,גרעבסגילק .מ טָאה ,ןרעגָאל-רעמוז ןיא עכעלטנגוי ןסַאמ עסיורג
 -טננוי רעשיטסילַאיצָאס ןופ טיבעג ןפיוא רעוט עטסוװיטקַא יד ןופ
 סָאד זיא רעגַאל ןופ רקיע רעד :ליצ ַאזַא טלעטשעגטסעפ ,גנואיצרעד
 ןטפַאשנגייא עטוג ןופ ןקעוו סָאד ,רעפסָאמטַא רעטמיטשַאב ַא ןופ ןפַאש
 סע  דייר ךרוד זילב ןעיצרעד טשינ ןָאק ןעמ .שטנעמ ןגניי ןיא
 טעװ רעגַאל ןיא עטכיירגרעד סָאד ,ןעמרָאפ עשיטקַארּפ ןייז ךיוא ןזומ
 ,בוטש ןוא סָאג רעד ןיא ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןעמוק ךָאנרעד
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 טימ .סיורג ןעוועג זיא ןרעגַאל:רעמוז יד ןופ גלָאּפרעד רעד

 קעװַא ןענעז עכלעוו ,עכעלטנגוי לָאצ יד רעסערג ןרָאװעג זיא רָאי ןדעי

 ןענעז לייטנטסרעמ .ןרעגַאל יד ןיא ןכָאװ-רעמוז עכעלטע ןעגנערברַאפ

 יד ףיוא ,רעדלעוו ןיא ןטנגעג ענייש ןיא רעפרעד-ןטלעצעג ןעוועג סע
 ַא טיול רעבָא ,יירפ טבעלעג טרָאד טָאה טנגוי יד .,ןכייט ייב ןוא גרעב
 געט יד ןעוועג ןענעז ןביוהרעד סרעדנוזַאב .,גנונדרָא רעטמיטשַאב
 טָאה ןעמ עכלעוו ייב ,ןטנװָא יד ןיא ןרעייפ-רעגַאל ןוא גנורעייפ ןופ
 ןסעומש עכעלטימעג ןוא ץנעט ,גנַאזעג ןלופ-גנומיטש ןיא טגנערברַאפ
 ,גנוטכָארטרַאפ רעליטש רעדָא

 ןעמיטש ייווצ ןגָאז תודע ןלָאז ןרעגַאל יד ןיא גנומיטש רעד ןגעוו

 : רעניואוינייא ערעייז ןופ

 .ןיבמָאג ןוא קצָאלּפ ןשיוצ ךיז טיצ סָאװ ,געוו רעד זיא ןייש ,
 עטכידעג עטלַא ךרוד ,סערעזָא עקיטכערּפ ןשיווצ ,לסייו רעד עזאפ
 ןשיוװצ ,ךעלגרעב יד ףיוא ָאד ,ייסָאש רעד ךרוד ךיז טדיינש רעדלעוו

 ןופ רעגַאל רעד -- ןרעגַאל ייווצ ערעזנוא ךיז ןעניפעג ,רעדלעוו
 ןופ טייקנירג רעד ןשיווצ ןופ ."ףיקס,, ןופ רעגַאל רעד ןוא "טפנוקוצ
 ."רענעפ-םערוטש עטיור ייווצ סיױרַא ןקוק רעמיוב-דלַאװ

 ןשיטסילַאיצָאס ,ןוויטקעלָאק ןֹופ גָאט ַא -- זיא רעגַאל ןיא גָאט ַא,
 ךָאנ ןלעװ טָאװ ,ןעמוק ךָאנ ןפרַאד סָאװ ,געט ענעי ןופ גָאט ַא .ןבעל
 ,"ןייז

 "רַאפ יױזַא ,ןייב יױזַא ןשטנעמ עלַא ןענעז ,סָאג ןיא ,טָאטש ןיא;
 ןוא .ףלָאװ ַא ןטייוצ םעד זיא שטנעמ ןייא ;טערומכרַאפ ,טרעטינ
 ,טייקכעלשטנעמ עלעדייא ןוא עסיורג ַאזַא ,טייקשירבח ַאזַא ףיוא טייג ָאד
 ,"םענייא רַאפ עלַא ןוא עלַא רַאפ רענייא .,טײקנעמַאזוצ ַאזַא

 ,(19232 ,15 'רנ ,וו .י)

 ערעייז רַאפ רָאנ טשינ עלעקניוו עקיטכיל סָאד ןענעז ןרעגַאל יד,
 ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןופ לגר-ילוע ךיז וצ ןעיצ ייז .רעגריב

 -טנַא טימ לופ ןרעו .ערעטלע ןוא עגניי ,טניירפ ,םירבח ןעמוק

 טדניב סָאװ ,טפַאשרבח רעתמא רעד ןופ ,טסייג-גנופַאש םעד ןופ גנוקיצ
 ,חהּפשמ ןייא ןיא ףיונוצ ןעמעלַא זנוא

 טרעקַאלפ ס -- ןרעייפ-רעגַאל ערעזנוא ייב זנוא טימ ייז ןציז

 ,ןעילפ ןוא ןצילב ןעקנופ .,ףױרַא ךיז ןסייר ןעגנוצ-רעייפ ,רעטייש רעד
 -ַאב טימ רעמינּפ ערעייז קיטכיל ןענייש .ךעלדנרעטש עקידנלַאפ יו
 ץעוו ,טסָאמ ןכיוה ןרַאפ ךָאנרעד ייז ןעייטש טכרופרע טימ .גנורעטסייג
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 טרעוו'ס ןוא לעּפַא-טגװַא רעד טריפעגכרודַא לַאנגיס-טנוװַא ןכָאנ טרעוו'ס
 טרעטסיײגַאב טימיןעגניז יז .ןָאפ-רעגַאל עטיור רעזנוא ןגױצעגּפָארַא
 ץרעייז ןיא םייהַא ייז ןעייג עטיײנַאב ןוא ענעביוהרעד .,רעדיל ערעזנוא
 ,"ןלייצרעד ןוא ןרעדליש ,טנעגייא ןוא םירבח וצ ךעלטעטש

 ,(1989 ,16 'רנ .וו .י ,גרעבדלָאג .מ)

 רעקמוא ןַא ,שיור-טָאטש ןופ ןײגקעװַא ןַא ןעוועג זיא רעגַאל רעד יו
 רערעסעדג רעד וצ ךיז ןעיצ א ןעוועג ילפנעואװצ רעד זיא יוזַא ,ךיז וצ

 ןעמרָאפ עיינ ייוצ .טלעװ רעד רַאפ ךיז ןעגנערבוצסיווַא -- טָאטש
 -:עמַאװצ יד ךרוד .עיצַאטסעפינַאמ רעקידריוו ןוא ןבעל ןליטש ןופ --
 םרָאֿפ רעקיטראנגייא ןַא ןיא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי יד טָאה ןעילפ
 ,טננַאלרַאפ יז סָאװ ןוא ָאד זיא יז זַא ,טגָאזעגנָא

 םענָאיַאר ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןעילפנעמַאזוצ לָאצ עסיורג ַא
 1928 רָאי ןיא ןיוש .בַאטשסַאמידנַאל ַא ןיא -- רענייא ןוא ,בָאטשטסַאמ

 רעטסערג רעד -- ןעילפנעמַאזוצ-ןָאיַאר לָאצ עשּפיה ַא ןעמוקעגרָאפ זיא
 -ַאב םיא ןיא ךיז ןבָאה סע .עשרַאו ןיא רעבָאטקַא ןט7 ןוא ןט6 םעד

 1300 ןוא ץניװָארּפ רעקימורַא רעד ןופ עכעלטנגוי 700 טקילײט
 ,אפוג עשרַאװ ןופ

 טָאה "ארקס , ץַאלּפ טרַאּפססרעטעברַא ןפיוא גנונעפע רעד תעב
 'טפנוקוצ, יד, זַא ,טגָאזעג עדער ןייז ןיא חנ "דנוב,, ןופ רעציזרָאפ רעד
 םעניילק, ןקילָאמַא ןופ סעיצידַאױט עטסנעש יד ןעמונעגפיוא טָאה
 ,7 'דנוב

 -טנגוי ןופ .ק .צ) ןארפאש .נ :ןעוועג ןענעז רענדער ערעדנַא יד
 עלענַאיסעּפַארּפ יד ןופ ןעמָאנ ןיא -- רעטלַא רָאטקיװ ,("טפנוקוצ , דגוב

 יַאק רעוװעשרַאװ ןופ ןעמָאנ ןיא -- יקזדורגָאװַאנ לאונמע ,ןענייארַאפ
 ןױעטשנגרַאמ , ןופ ןעמָאנ ןיא --- ץישזיּפ .ח ר"ד ,"דנוב , ןופ טעטימ
 טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,ןינאּכ .נ טדערעג ךיוא ןבָאה סע .רעלָא ןָאעל ןוא

 -- אקשורג ןוא יקסנעמעלשצ עכעלטנגוי ייווצ יד ןוא ,ןליוּפ טכוזַאב

 רעליש ַא טלָאמעד רעטייווצ רעד ןוא רעדיינש רעגניי ַא רעטשרע רעד
 -רַא:לַאטעמ ַא רעטעּפש ןוא ןלוש-טסקלָאפ עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ
 רעװעשרַאװ ןופ ןעמָאנ ןיא טדערעג טָאה יקסנעמעלעצ לקנעי .,רעטעב

 עדייב) ."ףיקס; ןופ ןעמָאנ ןיא אקשורג לקנעי ,"טפנוקוצ; ןופ טעטימָאק
 רעד תעב ןוא "טפנוקוצ , ןיא קיטעט ןעוועג ןרָאי עגנַאל ךָאנרעד ןענעז

 /"רעטנוא רעד ןיא קיטעט ןעוועג ךָאנ ייז ןענעז המחלמ-טלעוו רעטייווצ -
 ןטריּפוקָא יצַאנ ןיא "טפנוקוצ , ןוא "דנוב, ןופ גנוגעװַאב רעשידרע
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 ַא ,רעוט עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא יקסנעמעלעצ ,ןלױּפ
 ,(?דנוב , ןשידרערעטנוא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ

 ןעגנוביא-טרָאּפס ןעמוקעגרָאפ ץַאלּפ ןפיוא ןענעז סעדער יד ךָאנ

 ,ןעגנולייוורַאפ ןוא

 -עיצַארטסנָאמעד ַא ןיא טרישרַאמ טנגוי יד טָאה גָאט ןטייווצ םעד

 טקידנערַאפ זיא ילפנעמַאזװצ רעד .עשרַאװ ןופ ןסַאג יד רעביא גוצ

 -ימ-טרעצנָאק) עימעדַאקַא רעכעלרעייפ רעזעידנַארג ַא טימ ןרָאװעג

 -רַאפ טנזיוט עכעלטע יד רַאפ טרָאד ןבָאה סע :קריצ ןופ לָאה ןיא (גניט

 קירנעה ,ץישפיל עקשָאי ,טילב ןַאיצול : טדערעג עכעלטנגוי עטלמַאז

 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא רעטצעל רעד -- יקסנָאלבאי ןוא ןינאכ .נ ,ךילרע

 -עגסױרַא ןענעז סעדער יד ץוחַא ,טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיליופ

 יד ,רָאכ-טנגוי רעד ןרעמונ-טרָאּפס ןוא ליּפש ,גנַאזעג טימ ןטערט
 רעטסעקרָא רעד ןוא "ןרעטשנגרָאמ,, ןופ ןּפורג ,עיצקעס עשיטַאמַארד
 זיא רעטסעקרָא ןופ "ןטנַאקיזמ , יד ןשיװצ ,ןייארַאפ-רעקורד ןופ
 רעזָאל רעציזרָאפ רעייז טימ רעטעּפש ןענעז עכלעוו ,לָאצ ַא ןעוועג
 יטנַא עמייהעג ןקורד םייב ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא גָאלק
 ןיא רעדָא ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב ןתעב ,ןעגנוטייצ עשיצַאנ

 ,1943-1939 ןרָאי יד ןיא --- עשיטעװָאס ןוא עשיצַאנ --- סעמרוט יד

 ןעמוקעגרָאפ ןיא ילפנעמַאזוצ-ןָאיַאר רעװעשרַאװ רעטשרע רעד

 ,שטיוועלאכימ שינייב ןובירט ןשידנוב ןטבילַאב ןופ טוט םעד ברע

 ןטשרע ריא ףױא טנגוי רעד ןבעגעג הכרב ענייש ַאזַא טָאה רעכלעוו

 ךיוא ,טלעפ רע זַא ,טליפעג ןבָאה עלַא ,1919 ןיא רָאפנעמַאזוצ-דנַאל
 טײהנזעװּפָא ןייז טליפעג קיטייו טימ טָאה אפוג שטיוועלאכימ שינייב
 תוחוכ עטצעל ענייז ןעמונעגנעמַאװצ טָאה רע .ילפנעמַאזוצ ןפיוא
 ךָאנ םיא טָאה טיוט רעד ואוו ,טעב ןפיוא ןבירשעגנָא קיטנעהנגייא ןוא

 וצ גנונעגעזעג ןוא גנוסירגַאב עטצעל ןייז ,טלייארעד שדוח ןבלעז ןיא
 : טנגוי רעד

 ! טניירפ ןוא םירבח עגנייג

 "ןיא ןטגנערטשעגנָא ןוא טיײקמַאזקקרעמפיוא רעטנַאּפשעג טימ
 רעייא טיײקמַאזניא רענעגנואווצעג ןיימ ןופ ךָאנ ךיא ריּפש סערעט
 ףיט ןיב ךיא .טָאטש-טּפױה רעזנוא ןיא ילפנעמַאזוצ ןטנַאזָאּפמיא
 ,גנומענרעטנוא רעייא ןופ גלָאפרעד ןסיורג םעד ןופ טרעטסײגַאב

 ערעזנוא ןגיולפעגנעמַאזוצ ךיז טנייה ךָאד ןענעז סָאד לייוו
 ױזַא טנייה טרישרַאמ סָאד .קירוצ רָאי 21 ןופ תומולח עקידנבעווש
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 ױזַא ןגעקטנַא זנוא טייג סָאד ,"טפנוקוצ, ענעגייא רעזנוא ץלָאטש
 ."ןרעטשנגרָאמ, רעזנוא שימטיר

 ,טפנוקוצ רעד ןופ רעגָאזנָא םרוטש ריא ,רעכעה ךיז עשז טבייה
 ןופ דנַאל סָאד ןכיירגרעד טעװ ריא זיב רעצלָאטש ,רעקרַאטש טילפ
 הכולמ רעד וצ ןעמוק טעוװ ריא זיב ,טייהשטנעמ רעיירפ ןוא רעכיילג ַא
 .?םזילָאיצַאט ןופ

 רָאי ןבלעז ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז ןעילפנעמַאזוצ עכעלנע

 .ןענָאיַאר ערעדנַא ןיא

 לײטנָא ןטימ ןילבול ןיא ילפנעמַאזוצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעמוז
 "זאט , ןופ ץַאלּפ-טרָאטס ןפיוא גנונעפע רעד ןיא .עכעלטנגוי 500 ןופ
 ,עטלַא ןוא עגניי -- ןַאמ טנזיוט 8 טקילײטַאב ךיז ןבָאה

 -גָאז ןיא ילפנעמַאזוצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ילוי ןט8 ןוא ןט7 םעד
 ךיז ןבָאה סע  .וָאקװַאלס ףרָאד ןיא ,ןָאיַאר רעװָארבמָאד-רעיבמעל
 -לָאװ ,,רוג עװָארבמָאד ,ןידנעב ,ץעיװָאנסָאס :טעטש יד טקילײטַאב
 ,אפוג ווָאקוואלס ןופ עכעלטנגוי ךיוא יו ,עקָארק ,וָאכָאטסנעשט ,םָארב

 ,שודָאל ןיא ילפנעמַאזוצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא יַאמ ןט26 ןוא 25 םעד
 ןעמַאזוצ .עכעלטנגוי 200 ןעמוקעג ןענעז ץניוָארּפ רעקימורַא רעד ןופ
 ןוא ךעלגניי טנזױט ךרעב טקילײטַאב ךיז ןבָאה רעשזדָאל יד טימ
 -עקטונ .ס טדערעג ןבָאה גנונעפע רעכעלרעייפ רעד ףיוא .ךעלדיימ
 דנוב -טננוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ץישפיל עקשָאי ןוא שטיוו
 "טפנוקוצ, ,"דנוב , ןופ) רענכייא אוָאר ןוא ןַאמדירפ ,ןַאמכָאה ,"טפנוקוצ"
 -רַא עשיליוּפ יד דצמ .('ףאי , -- עיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ רעד ןופ ןוא
 -ָאיסעּפָארּפ יד ןופ עיסימָאק-זיירק) קַאשטלַאװ טדערעג ןבָאה רעטעב
 ,טיצאזינַאגרָא-טנגוי רעשיסעּפעּפ רעד ןופ קַאיוװָאכַאװ ,(ןענייארַאפ עלענ
 -ַאיצָאס ןשטייד ןופ ןעמָאנ ןיא עיזעלשרעביוא ןופ וַאהקרעב ךיוא יו
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןעגנומענרעטנוא עלַא ןיא .דנוב-טנגוי ןשיטסיל
 ןענעז עכלעוו ,עיזעלשרעביוא ןופ עכעלטנגוי עשיטסילַאיצָאס עשטייד
 ,שזדָאל ןיא ךוזַאב ַא ףיוא ןעוועג ןַאד

 -נעמַאזוצ ַא ןעמוקעגרָאפ וָאקַאמ ןיא זיא ינוי ןט17 ןוא ןט16 םעד
 -סַארק ןוא ווָאקַאמ ,ץינשארּפ ,ווָאנַאכעשט ,עװַאלמ : טעטש יד ןופ ילפ
 ,ץלעשָאנ

 "ןטסיטפנוקוצ , יד ןופ םוקנעמַאזוצ ַא ןעוועג זיא 1928 תועובש
 ,שטיװַאכַאיל ,עצּפלָאטס ,רימ ,לטעשז ,םינָאלס ,שטיווָאנַארַאב ןופ
 ,שטיוװָאנַארַאב ןעועג זיא םוקנעמַאװצ ןופ טרָא סָאד
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 ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז 1930 רָאי ןיא

 -עגנעמַאװצ ךיז ןענעז עכעלטנגוי טנזױט 6 .ןעילפנעמַאזוצ 15 דנַאל

 ,4 ,שטירזעמ .,3 ,ָאלָאק ,2 ,ענליוו ,1 :רעטרע עקידנגלָאפ ןיא ןגיולפ

 ,ץינשארּפ .9 ,ץעלדעש .8 ,וָאקװַאלס ,7 ,ענטוק ,6 ,ןיטאינש .5 ,ןילָאטס

 ,ץיװָאשיט ,14 ,שילאק ,13 ,קצול ,12 ,ץעיװָאלדיש ,11 ,קסיװָאקלָאװ ,0

 .ַאקסור-אוואר ,5
 ץיוועינרעקס ןיא ןעמוקָאפ טלָאזעג ןבָאה סָאװ ,ןעילפנעמאזוצ ייווצ

 .ןטָאברַאפ ײצילָאּפ יד טָאה עװַאלמ ןוא
 "אק ,ןילבול ןיא ןעילפנעמַאזצ ןעמוקעגרָאפ ןענעז 1921 רָאי ןיא

 ןוא ןילָאװ ןיא ,ווָאנַאכעשט ,ץינעשזָאק ,וָאקרטעיּפ ,םינָאלס ,ןישול

 ,רעטרע ערעדנַא ייר ַא ןיא
 רעד ןענָאיַאר יד ןיא ןעילפנעמַאזצ יד ןופ טעטירַאלוּפָאּפ יד

 ,ןעגנורַאפרעד יד ךיוא יו ,טזָאלעגרעביא ךיז ךָאנ ןבָאה ייז סָאװ ,םשור
 ןופ קנַאדעג םעד טכַאמעג ףייר ןבָאה ,טנרעלעג ייז ןופ טָאה ןעמ סָאװ

 ,דנַאל ןצנַאג ןופ ילפנעמַאזוצ ןסיורג ַא
 טָאה ןלוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד

 ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא ןוא ןעגנוטיירגוצ עקיטיינ עלַא טכַאמעג
 ינוי 11 ןוא 10 ןופ געט יד ףיוא עשרַאװ ןייק ןעמוק וצ טנגוי רעד וצ
 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא דיירפ טימ זיא ףור רעד .,1922 (תועובש)
 ,עכעלטנגוי עכנַאמ .ןעמוקעג ןעמ זיא ןקע עטסטייוו יד ןופ ,דנַאל ןצנַאג

 "וצ טזָאלעג ךיז ןבָאה ,ךרדה תואצוה ףיוא טַאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו
 ןענעז עכלעוו ,ענליוו ןופ לדיימ ןייא ןוא ךעלגניי 2 ייז ןשיווצ ,סופ

 ,רעטעמָאליק 400 סופוצ טכַאמעגכרוד ןוא געט 14 ןעגנַאגעג
 זיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ ילפנעמַאזוצ-דנַאל רעטשרע רעד

 .טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד רַאפ בוט"םוי רעסיורג ַא ןעוועג
 ילפנעמַאזוצ ןופ ביױהנָא םייב ןבָאה "דנוב, ןופ ןענַארעטעװ יד

 "עג טָאה חנ .טנגוי רעד טימ ץלָאטש ןוא דיירפ רעייז טקירדעגסיוא

 : ןבירש
 טימ ןוא סעװרָאב סיוא ךיז טוט ןעמ זַא ,ןסורג ןיוש ןבָאה רימ,

 רעסיורג רעד וצ סופוצ ךיז ןעמ טזָאל סעציילּפ יד ףיוא לוויטש יד
 ,ץעגנורָאּפשּפָא ענייק ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סע . . . לייוו ,עשרַאװ טָאטש
 טשינ טריפ ןַאב יד ןוא ןרָאּפשוצּפָא סָאװ ןופ ןעוועג טשינ זיא סע לייוו
 -טנגוי ערעזנוא ייב גנורעטסיײגַאב יד ןייז ףרַאד סיורג יו ,טסיזמוא
 "! יצפנעמַאזוצ רעייז וצ "ןזיײרּפש,, ןזָאל ךיז ןלעוו עכלעוו ,רעילפ עכעל

 ,(1939 ,19 'רנ .וו .י)
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 "דנוב , ןופ רעקיטערָאעט רעטלַא רעד טָאה טרָא ןבלעז ןפיוא ןוא

 :ןבירשעג יקסווָאסָאק רימידאלוו
 עיצידַארט יד ןכערבכרוד םייב ןלָאר עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא,

 -עטנָאק זיא טנגוי יד .גנוגעווַאב-טנגוי עשיטסילַאיצָאס יד טליּפש

 טַאװירּפ ןשיווצ הריתס ןייק טשינ טגָארטרַאפ ןוא ןטלַאהעגסיוא ,טנעווק
 זיא סָאװ ,ץלַא טימ תורשּפ ןופ טנייפ ַא זיא יז ,ךעלטפַאשלעזעג ןוא
 םעד סיוא טרעטפול גנוגעווַאב-טנגוי יד ,ּפָא טברַאטש רעדָא טוט
 עיינ ַא ךיז טימ טגָארט יז !ןבעל-רעטעברַא ןטַאוװירּפ םענעפמודרַאפ
 ןשיווצ ןעגנואיצַאב עלענָאיצידַארט יד ןרעטשעצ טפלעה סָאװ ,רוטלוק
 עדייב ןופ עכעלטנגוי ןשיווצ ,רעדניק ןוא ןרעטלע ןשיווצ ,יורפ ןוא ןַאמ

 ."רעטכעלשעג
 רעמערק ידאקרא -- "דנוב , ןופ רעדנירג-טּפיוה יד ןופ רענייא

 ַאזַא ןופ גנוסירגַאב ַא ילפנעמַאװצ םוצ טקישעגוצ ענליוו ןופ טָאה

 : טלַאהניא
 ! ךעלקינייא ערעייט,
 ,בוט-םוי רעזנוא ןוא רעייא וצ ןדייז ַא ןופ סורג ַא ןָא טמענ

 יַאמ ןט1 ןופ גוצ ןיא ןיוש .טעשטעילַאקעצ ןיוש זיא רעּפרעק רעד

 בָאה ךיא .ןעייר יד טימ טירש ןיא טירש ןייג טנָאקעג טשינ ךיא בָאה
 ןייטשּפָא רעמ ןוא רעמ ץלַא ןוא ןעקניהכָאנ יו ,טשינ רעמ טנַאקעג

 ,גניי ךָאנ זיא המשנ יד רעבָא ,ןעייר סיוארָאפ עקידנרישרַאמ יד ןופ
 יז ,ץַאלפ"ילפ ןפיוא ךייא טימ טרעטיצ ןוא יז טרעטַאלפ דיירפ רַאפ

 ןבעל ןצרוק רעזנוא ןיא ןעגנַאגרעד ןענעז רימ סָאװ וצ קידנעעז ,טלבוי
 ףיוא ןטינשעג טייהרעקידעבעל זנוא טָאה המחלמ יד .,רָאי 28 ןופ

 תונידמ ןשיװצ טלייטעצ םזינַאגרָא ןכעלטייהנייא רעזנוא ,רעקיטש
 ןכָארבעצ ,רעמייב עטלַא ןלַאפ סע .ןבעל רימ רעבָא ,ךעלהנידמ ןוא
 ָאד ןענעז סע ואו ;טבעל דלַאװ רעד רעבָא ,םרוטש ןוא טניוו ןופ

 ,ןבעל ָאד זיא טרָאד ,ןעגנוצָארּפש יינ

 טור סָאװ ,עירעלַאװַאק רעזנוא ,דרַאגנַאװַא רעזנוא טנעז ריא
 ןלעטשּפָא ךיז ןוא ןעור טשינ טזָאל ,טרָא ןַא ףיוא טשינ טייטש ,טשינ
 -ַאיצָאס םוצ ,ןוז רעד וצ סיוארָאפ ץלַא טיצ ןוא טסייר ריא .ערעטלע יד
 א ;ןליצ רעייא זיא טפנוקוצ ןוא ןעמָאנ רעייא זיא טפנוקוצ .,םזיל

 ,טפור ליצ רעד ,טעטכילפרַאפ ןעמָאנ רעד .טייהנייא עשינָאמרַאה

 רַאפ רעכעלקילג טנעז ריא .רבח ןטלַא ןַא ןופ טסירגַאב טייז
 יד ןָאטעג ןבָאװ רימ :רעטעּפש ןרָאװעג ןריובעג טנעז ריא ,רימ
 ןטכַאלש עשיאָארעה ,ןטכַאלש רָאפ ןעייטש ךייא ,טעברַא עצרַאװש
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 יז ,טשינ רעמ ןיש טבעל טלעװ עטלַא יד .,ןטכַאלש עקיטליגדנע
 "עג ,טרעטסיײגַאב ,ןביוהרעד ,ךעלרע זיא סָאװ ,ץלַא ,טריסלואוונָאק
 ,טלעוו רעקיטנייה רעד ןגעק ףמַאק ןייז וצ ,סַאלק-רעטעברַא םעד טרעה
 ןיוש ייז ןָאק יז ןוא ,רעטסייג עזייב יד ןפורעגסױרַא טָאה ןיילַא יז
 םזישַאפ רעד וליפא .טעמתחעג זיא לרוג ריא ;ןעמיוצנייא טשינ
 ןייק -- םיא ןָא .םזילַאיצָאס ןופ ןרעדעפ יד ןיא ןדיילק ךיז זומ

 -טפנוקוצ ןייק טשינ זיא םזילַאיצָאס .גנורעטסײגַאב ןייק ,טסול-ףמַאק
 יד ךייא רַאפ ,טפנוקוצ יד ךייא רַאפ .טעטילַאער יד זיא סָאד ,קיזומ
 ,ןטכַאלש ןופ געוו ןפיוא טסירגַאב טייז ,טפַאשלעזעג עשיטסילַאיצָאס

 ,"טפַאשרבח ...תונוחצנ ןופ געוו ןפיוא

 טנזױט 4 רעביא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ילפנעמַאזוצ-דנַאל ןיא
 טעטש-ץניװַארּפ טרעדנוה ךרעב ןופ ןעוועג ןענעז 1700 .עכעלטנגוי

 "ףיקס, ןוא "ןרעטשנגרָאמ , ,"טפנוקוצ, רעד ןֹופ --- עקירעביא יד ןוא
 -טנגוי עכעלטניירפ ןטערטרַאפ ןעוועג ךיוא ןענעז סע .עשרַאװ ןופ
 ןוא רעטעברַא עכעלטנגוי סעּפורג ןוא רעייטשרָאפ -- סעיצַאזינַאגרָא
 ךיוא יו ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד ןופ ןטנעדוטס

 -טרָאּפס ןוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ םיחילש
 -ניא-טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעד .דנַאלטעל ןיא דנַאברַאפ-ץוש ןוא

 'ח -- חילש ןלעיצעּפס ַא ךרוד ןטערטרַאפ ןעוועג זיא לַאנָאיצַאנרעט
 ,עיקאווָאלסָאכעשט ןופ לואּפ טסנרע

 ףיול-טעוו ןסיורג ַא טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ילפנעמַאזוצ רעד

 עשילױּפ 20 ןוא עשידיי 2/ -- רעלטרָאּפס-רעטעברַא עגניי 41 ןופ
 ,גנונעפע רעכעלרעייפ רעד ןופ טרָא םוצ טָאטש ןופ ןסַאג יד רעביא
 ,"ארקס , בולק-טרָאּפס רעטעברַא ןשילױּפ ןופ ץַאלּפ םוצ

 רעטנזיוט טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענעז "ארקס , ןופ ץַאלּפ ןסיורג ןפיוא
 עטיור רעקילטנעצ טרעטַאלפעג ןבָאה ּפעק ערעייז רעביא ןוא עכעלטנגוי
 ענובירט רעד ןופ ןענעז טייקליטש רעכעלרעייפ ַא ייב ,רענעפ-םרוטש
 ; טילב ןאיצול ןופ רעטרעוו יד ןלַאפעגּפָארַא

 ףיוא ןעגנַאגעג זיא טרעקעל שריה ןעוו טײצרָאי ןט320 ןופ גָאט ןיא
 ןיא טנגוי רעשידנוב רעד ןופ ילפנעמַאזוצ םעד ךיא ןפע ,הילת רעד
 ."ןלױּפ

 :טנָאזעג טָאה רעכלעוו ,חנ טדערעג טָאה "דנוב , ןֹופ ןעמָאנ ןיא

 -ַאװער רעד רעטנוא רעטעברַא עשידיי יד ןרישרַאמ רָאי 25,
 זנוא טימ קידנעטש טָאה טנגוי יד ךיוא ; "דנוב; ןופ ןָאפ רערענָאיצול
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 טנייה ןוא "דנוב רעניילק; רעד ןעוועג זיא רעירפ .טפמעקעג ןעמַאזוצ

 ,"טפנוקוצ , דנוב טננוי רעקיטכעמ רעד
 ןאיצול .ןָאפ עטיור ַא -- טנגוי רעד הנתמ ַא טגנַאלרעד טָאה רע

 : טנגוי רעד ןופ ןעמָאנ ןיא גנורעלקרעד ַא ןבעגענּפָא ייברעד טָאה טילב
 לָאמנײק זַא ,העובש עכעלרעייפ ַא ּפִא ןביג ,ןטסיטפנוקוצ ױימ,

 סנבעל ערעזנוא טימ  .ןזָאלסױרַא טשינ טנַאה ןופ ןָאפ יד רימ ןלעוו
 ןגָארט יז רימ ןלעוו תוחוכ ערעזנוא עלַא טימ ,ןציש יז רימ ןלעוו

 ,"גיז םוצ סיוארָאפ
 "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןעמָאנ ןיא

 יד ןופ עיטימָאקילַארטנעצ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .רעלָא .ל טדערעג טָאה

 ,רַאטערקעס ריא טסירגַאב טָאה ןליוּפ ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ

 .יקסווַאלושז טנומגיז רעריפ-רעטעברַא רעשיליוּפ רעטמירַאב רעד
 יד ןופ ןענייארַאפ עלענַאיסעפָארּפ יד ןופ טַארידנַאל ןופ ןעמָאנ ןיא

 ,רעטלַא רָאטקיװ טדערעג טָאה ןליוּפ ןיא רעטעברַא עשידיי
 עלא ןופ ןעמָאנ ןיא טדערעג טָאה רעכלעוו ,אוביד וואלסינאטס

 ,"רוט,) גנוגעװַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצַָאס רעשיליוּפ רעד ןופ ןגייווצ

 :טנָאזעג טָאה (עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס ןוא רעצראה ןטיור
 -לייטנא טלַא רָאנ ,טסעג סלַא טשינ ןעמוקעגרעהַא ָאד ןענעז רימ

 ןרירטסנָאמעד ךייא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעג זיא טנגוי רעזנוא .רעמענ
 ,טנגוי-רעטעברַא רעשידיי ןוא רעשיליוּפ רעד ןופ טסנידרַאפ רעד זיא'ס
 ןופ גנוקינייארַאפ רעד וצ טירט ןטשרע םעד טכַאמעג טָאה יז סָאװ

 ,"?ןליױּפ ןיא ןבעל עכלעוו ,רעקלעפ עלַא ןֹופ טַאירַאטעלַארּפ
 טסירגַאב ןבָאה טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשידנעלטעל רעד ןופ

 יקסוואלסעשק :סעדער ןטלַאהעג ךָאנ ןבָאה סע ,ןיסקיימ ןוא ווָאקלָאװ

 . ,'ןרעטשנגרָאמ,) ךעשזַא .מ ,(ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשיליוּפ)
 עיצַאזינַאגרָא-טנעדוטס עשידנוב) יקסנושאי .ג ,("ףיקס ,) קעטָאלמ

 עיצַאזינַאגרָא-ןטנעדוטס עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ) רענצימ ,("ןעגניר,
 (ָאשיצ) ןָאסלעדנעמ .ש ,(.ס .מ .נ .ז

 ןוא עקיברַאפ-קיטכערּפ א ןעמוקעגרָאפ ןיא גָאט ןטייווצ םעד
 ןיא סָאד .טָאטש ןופ ןְּפָאג יד רעביא עיצַארטסנַאמעד עטנַאזָאּפמיא
 ןעיר יד .ןליוּפ ןיא עיצַארטסנַאמעד-טנגוי עטסערג יד ןעוועג ללככ
 רעטרעדנוה .רעטעמָאליק עכעלטע ןופ גנעל ַא ףיוא ןגיוצעג ךיז ןכַאה

 יד .,ןרָאװעג ןגָארטעג ןענעז ןעגנֹוזָאל טימ ןטנערַאּפסנַארט ןוא רענעפ
 עטיור ןֹוא סעזולב עיולב ןיא טדיילקעג עלַא ,עכעלטנגוי רעטנזיוט

 יד ייב גנונעקרענא ןוא .גנורעדנואווַאב טקעוװעג ןבָאה ,ןטַאװַארק
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 ןענַאטשעג טכידעג ןענעז עכלעוו ,ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי רעטנזיוט רעקילטנעצ
 ,עקידנרישרַאמייברַאפ יד טסירדגַאב םערַאװ ןוא ןרַאוטָארט יד ףיוא

 לאז רעטסערג רעד .עימעדַאקַא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא טנװָא ןיא
 טקַאּפעגרעביא ןעוועג זיא ,קריצ רעד ,טָאטש-טּפױה רעשיליוּפ רעד ןופ
 ,טנגוי טימ

 ןיא טָאה רעכלעוו ,ץישפיל עקשָאי טָאה עימעדַאקַא יד טנפעעג
 -טימ םוצ גנוסירגַאב ַא טקישעגרעביא עטלמַאזרַאפ עלַא ןופ ןעמָאנ
 ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילג

 ןייז רַאפ לייטרוא-עמרוט ַא ןסעזעגּפָא ןַאד זיא רעכלעוו ,ןַאמּפָא עקשָאי

 .עיצָאזינַאגרָא-"טפנוקוצ , רענליוו רעד ןיא טייקיטעט

 עג טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןעמָאנ ןיא
 :טרעלקרעד טָאה רעכלעוו ,לואּפ טסנרע טדער

 -ַאב ךימ טָאה לָאנַאיצַאנרעטניא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד ,

 רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןסירגַאב וצ ךייא טקיטכעמלופ
 ןעייר ענייז ןיא טריזינַאגרָא ןענעז עכלעוו ,ןטסילַאיצָאס עכעלטנגוי
 ןופ ילפנעמַאזוצ-דנַאל ןטשרע ןפיוא ןייז וצ דיירפ ַא רימ רַאפ זיא סע
 עטסמערַאו יד ןליפ רימ דעכלעוו וצ ,טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד

 -נָאמעד רעד ןיא ןעגנַאגעג ךייא טימ טנייה ןיב ךיא ןעוו .,עיטַאּפמיס
 ,ןלעטשטסעפ טנָאקעג ךיא בָאה ,עשרַאװ ןופ ןסַאג יד רעביא עיצַארטס
 ןופ ןעגנוזָאל יד ךיוא ןענעז ,ןגָארטעג טָאה ריא סָאװ ,ןעגנוזָאל יד זַא
 ,ךייא טשרעהַאב סָאװ ,טסייג רעד .טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעצנַאג רעד

 טגנילק ןכַארּפש רעקילטנעצ ןיא .הנחמ רעזנוא ןופ טסייג רעד זיא
 ,ףמַאק רעזנוא זיא ףמַאק רעיא !טפַאשרבח : גנוסירגַאב רעייא
 ,"שיילפ ןבלעז ןופ שיילפ ןענעז רימ

 ןייז ,ךילרע קירנעה ןטלַאהעג טָאה עדער עשיטילָאּפ עסיורג ַא

 :רעטרעוו עקידנגלָאפ טימ ןביוהעגנָא רע טָאה עדער
 ףייא ךיא סירגַאב "דנוב , ןופ טעטימָאק-לָארטנעצ ןופ ןעמָאנ ןיא,

 "ףעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצַאס ןופ רעייטשרָאפ םעד ,רעילפ-טנגוי --
 ,טנגוי-רעטעברַא רעׂשילױּפ רעד ןופ רעייטשרַאפ יד ןוא לַאנָאיצַאנ
 -רַאפ ריא זַא ,ןזיוװַאב טָאה ריא .געט יד ןביילב ןלעוו ךעלסעגרַאפמוא
 טיירג טנעז ריא זַא ןוא ןביולג ןשיטסילַאיצָאס ןופ םַאלפ ןקיליײה ַא טגָאמ
 ,"ףמַאק םוצ

 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 ןרעדנָא ןשיוצ טָאה רעכלעוו ,ןָאק גיוודול טסירגַאב טָאה "רוט , --
 : טגָאזעג
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 ןוא סעיצקַא עמַאזניימעג ייר ַא ךיז רעטניה ןיוש ןבָאה רימ,
 טנגוי-רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשידיי יד .סעימעדאקַא-המחלמ-יטנא
 םורַא תעב ,ןליײטרוארָאפ ןופ טנעוו יד ןכָארבעגכרודַא עטשרע יד טָאה
 -ןימעג רעזנוא .םזיטימעסיטנַא ןוא האנש עלַאנָאיצַאנ טעוועשוב
 יד ןיא ןייג ןעמַאזוצ ןלעװ רימ .עשילָאבמיס ַא רָאנ טשינ זיא טײקמַאז

 ,"ביז םוצ ןטכַאלש ערעווש
 "ןטסיטפנוקוצ , עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ןרָאװעג טגנַאלרעד ןענעז סע

 חנ -- "דנוב, ןופ רעריפ ןטלַא םעד ןענָאטעשז-"טפנוקוצ , ענעדלָאג

 ןוא רענטַאר ףסוי ,ןַארּפַאש ןַאטַאנ -- ןרענָאיּפ-"טפנוקוצ, יירד ןוא
 | ,ץַאק היעש

 טריפעגסיוא "ןױעטשנגרָאמ , ןופ סעּפורג ןבָאה ליײט-טרעצנָאק ןיא

 "נָאק ןופ עיצקַארטַא טּפױה יד .ןליּפש ןוא ןעגנוביא עשיטסַאנמיג
 רעטכיד רעד סָאװ ,"ךורברעביא , ליּפש ןסַאמ ַא ןעוועג זיא טרעצ

 זיא ןוא ילפנעמַאזוצ םוצ טסַאפרַאפ לעיצעפס טָאה ןָאזורעדָארב השמ
 -רַאו רעד ןופ עידוטס רעשיטַאמַארד רעי'ז ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא
 ,עיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצ , רעוועש

 ןרעטנוא ןעוועג טייצ עגנַאל ַא זיא ןלױּפ ןופ טנגוי עשידיי יד
 -ַאיצָאס רעשידיי רעגניי רעד ,ילפנעמַאזוצ ןזעידנַארג םעד ןופ םשור
 ןַא ,טגָאזעגנָא ןוא טפַארקיסנבעל ןייז ןויוװַאב טָאה רוד רעשיטסיל
 -נעייגרעטנוא רעד ןופ טרָא ןפיוא ץַאלּפ ןטסוּפ ןייק ןזָאל טשינ טעװ רע
 ןוא ןעלגָאל עיינ ןפַאש טעװ רָאנ ,טייקשידיי רעשיקנערפ-טלַא רעקיד

 ןרעדָא יד ןיא ןעמָארטשנײרַא טולב שירפ יװ טעװ סָאװ ,ןייו םעיינ
 ןקידרעטייו רַאפ חוכ ןוא ןיֹז םיא ןבעג ןוא קלָאפ ןשידיי ןטלַא ןופ

 ,םויק
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 ןופ ןבעגעגסױרַא טָאה ןליוּפ ןופ טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד
 ןייק טַאהעג טשינ טָאה טייהרעמ יד .םידיחי עשירעפעש ךס ַא ךיז
 טגעלפ סָאװ ,טנַאלַאט םענעריובעגנייא םעד ןעלקיװטנַא וצ טייקכעלגעמ
 רעבָא ןעוועג .,ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב ןזײװסױרַא שידַארָאּפס ךיז
 טכַאמעג יירפ ןוא ןטייקירעוש עלַא ןעוועג רבוג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא
 ,רעלָאמ ,רעטכיד עגניי ייר ַא ,טסיײגיגנופַאש רעייז רַאפ געוו םעד
 ןופ ןעמוקעגסױרַא ןענעז רעלטסניק םינימ ערעדנַא ןוא ןטסיטרַא
 עג טָאה ייז ןופ לייט ַא .עסַאמ רעשידיי רעד ןופ שינעטכידעג רעד
 ןייז רעטנוא ןסקאוועגסיוא זיא רעדָא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי םוצ טרעה
 ןבָאה ןטסיטרַא עלענָאיסעּפָארּפ ערעלוּפָאּפ ץנַאג עקינייא .העּפשה
 עשיטַאמַארד יד ןיא עניב רעד ףיוא טירט עטשרע ערעייז טלעטשעג
 ."טפנוקוצ , רעד ןֹופ ןזיירק

 -רעביירש עגניי ןבָאה ןַאגרָא-"טפנוקוצ, ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא
 עטשרע ערעייז ןכעלטנפערַאפ וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג רעגנַאפנָא
 רַאפ ןוא ןעגנומיטש ןוא טימעג ןגייא רעייז ןעלגיֿפשּפָא ,ןעגנופַאש
 רעכלעוו ןופ ,הביבס-טנגוי רעד רַאפ רעגניז-רָאפ יד ןרעוװ סגעוונייא
 ןבָאה עסערּפ-"טפנוקוצ , רעד ןיא בױהנָא ןכָאנ ,טמַאטשעג ןבָאה יז
 ערעטיירב יד ףיוא ןעמיװשקעװַא טנָאקעג ןיוש עלופטנַאלַאט רעמ יד
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןרעסַאװ

 -רַאפ ןבָאה ןטעָאּפ עגניי סָאװ ,רעדיל יד ןופ ןבָארּפ רָאּפ ַא
 ןבָאה ייז סָאװ ,ןוויטָאמ יד ןזייוו ןלעוװ ,"רעקעוו-טנגוי, ןיא טכעלטנפע
 .ןעגנוזעגסיוא

 : ךיז ןגעו טגניז קסירב ןופ ןַאמנייטש קחצי

 ,ןסקאוועג טשינ ענירג רעדלעפ ףיוא ןיב ךיא,
 ,סיוש רעייז ןיא טעװעדָאהעג טשינ
 ,ןריובעג טכַאנ-ןגער רעצרַאוװש .ַא ןיא
 ", . . זיהרעלעק ןסַאנ-רעטסניפ ַא ןיא
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 .י ןוא

 :ױװַא טנגוי

 ןוא טייחדניק ןייז ןגעוו טלייצרעד עשרַאװ ןופ ןהָאק .ל

 .ןוָאר ןיא ,ןסַאג ףיוא טרטּפעג טייחדניק יד,
 ; טָארַאב סמענייק ףיוא ,רקפה ףיוא
 ןזָאלרַאפ ןסקאוועג ,טעדליוװרַאפ ןסקאוועג
 .טָאטש ןופ רענייטש עטעקַאנ ףיוא

 ,ןקירבַאפ ןיא טגיל טרעטעמשעצ טנגוי ןיימ

 ;ןבירעצ רעדער ןופ ,רענייטש ףיוא
 ,תומולח עלעה-שירעלגניי עניימ ןופ
 ? ןבילברַאפ רימ זיא סָאװ ,רימ זיא סָאװ

 טַאז ַא ןבעל ַא ךָאנ ,טיורב ךָאנ םולח ַא

 ;געט עטעװערָאהרַאפ-רעוװש ןיא
 --- תומולח עטליּפשרַאפ עניימ ךָאנ טשינ ןייוו ךיא

 "...געװ ַא ןבעל ןיא רימ ךוז ךיא

 ,געװ םעד ןהָאק ,ל .י ןיוש זנוא טזייוו דיל טייווצ ַא ןיא ןוא
 : געוו םעד וצ טמוק רע ױזַא יװ ןוא ףױרַא זיא רע ןכלעוו ףיוא

 ,ןדיי עמורפ עטוג רַאפ עניימ סעדייז יז ןבָאה טמשעג,
 , .. רָאג זיב סיורג --- סוחי ןופ ,םינויבא עדובכב רַאפ
 הכאלמ-לעב רעטסָארּפ ַא ןיוש ןעוועג זיא רעניימ עטַאט רעד

 ,"רוד-טטעברַא ןטייווצ ןופ רעטעברַא ןַא ןיב ךיא---ךיא ןוא

 ,רעיורט רעקיטנװָא יו ךיז תורוד ןבָאה ןגיוצעג;
 . . .ינק וצ זיא ןלַאפעג סָאװ ,הענכה רעשיטניה טימ
 -- החּפשמ ןיימ ןיא ןוז רעטסיירד רעטשרע רעד ןיב ךיא
 ,"ימ רַאפ ןוא טעברַא רַאפ ביול ַא ץלָאטש ךיא גָארט

 םולח, ַאזַא טמולחעג טָאה עיצילַאג ןופ ףרָאדנשַא לארשי ןוא
 :?לגניי-ראילָאטס ַא ןופ

 ,עמַאמ ,
 ,טַאהעג םולח םענייש-ךעלרעדנואוו ַאזַא ,םולח ַא בָאה'כ
 ; םולח ןיימ ןיא

 ,ןעמיר םענרעדעל ןטימ רעטסיימ רעד טשינ ךימ טגָאלש'ס
 רעכעלקיטייוו ַא ףוג ןיימ ףיוא ךיז טיולב גנַאלנכָאװ זַא

 ,ןמיס
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 רעד ןיא ןתוחילש טימ עקרעטסיימ יד טשינ ךימ טקיש'ס
 סַאג

 ,סעכ ןקידנענערב ַא טימ טשינ טלעש ןוא טשינ טיירש ןוא
 -לוש םידגב ענעסירעצ עניימ ןוא רימ ןופ טשינ ןכַאל'ס

 רעדניק
 ---ךעדנואוו ַא רַאפ סָאװ---םינּפ ןייד ,עמַאמ ,םינּפ ןייז ןוא

 ,דיירפ רַאפ טלכיימש רָאנ ,דימת יו טנייוװרַאפ טשינ זיא

 ,"קילג רַאפ טלכיימש

 -עגמורַא טָאה סָאװ ,רעיורט ןוא טעמוא םעד זיולב טשינ רעבָא
 יד ןשיװצ טייקכעלקריוו רעטרַאה רעד ןיא ןבעל-טנגוי סָאד טלגניר
 יד ךיוא ;ןעגנוזעגסיוא ןטעָאּפ עגניי יד ןבָאה ,תומחלמ-טלעוו ייווצ
 "טנגוי עכעלריטַאנ יד ןוא ןבעל קידרשוי ןוא רענעש ַא ןופ ןעגנואעז
 ןבָאה ,טעמוא ןופ טנעו:הסיפת יד ןסירעגכרוד טָאה סָאװ ,דיירפ
 ,רעדיל ערעייז ןיא קורדסיוא ןַא ןענופעג

 טימעג ןייז טקעלּפטנַא ױזַא טָאה רעגילק תהק רענילָאװ רעד
 : טַאטשרַאװ-סטעברַא םייב

 ,למיה רעד יורג ןוא םורַא ליטש רָאנ ,ןעניגַאב זיא'ס ,
 רעד טכליה'ס ןוא ןיוש עלדַאװָאק רעד ייב ייטשי'כ

 ,גנַאלק-רעמַאה
 -ךיירפ טימ ןָא ךיז טליפ ןוא טפול יד ךיז טלסיירטעצ

 -- גנַאזעג
 ,"למירד ןוא ףָאלש ןלופ ןופ ךיז לטעטש'ס טקעוורעד

 : ענליוו ןופ וועל םהרבא ענעגייא סָאד ןוא

 טקייוװעצ טשינ זיא טיורב ןסיב רעכלעוו ! ַאע
 ? טולב סנּפָארט עניימ ןופ ,סייווש סנּפָארט עניימ ןופ
 טגייבעצ טציא אשמ רעד רעטנוא --- ךָאד ןוא
 :דירפ רעלעה טימ סיוא ךיא יירש
 יי ,,.!טוג זיא'ס ---

 :סקֹופ בייל םייח רעשזדָאל רעד ךיוא ױזַא ןוא

 ,טיונ רעצרַאװש ןופ ענעניּפשעג טכענ ןיא ,
 דייל ןוא ןייּפ ןופ ערעצרַאװש ךָאנ געט ןיא
 טיוק ןופ טזיב וד סיױרַא ןוא---ריד ףיוא בָאה ךיא טרַאװעג
 ,"ךיירפ ןופ דיילק םעיינ ןיא ייר ןיא טזיב ןעמוקעג ןוא
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 -נײרַא טלָאװעג טנגוי יד טָאה טייקיטכיל ןוא דיירפ ענעגייא ריא
 טשינ זיא טייקגניי ענעגייא יד .ךשוח ןוא טעמוא ןקימורַא ןיא ןסיג

 ,תוכשח רעקימורַא רעקידנפיירגנָא רעד ןגעק לטימ-ץוש ַא ןעוועג זיולב
 ןיא וליפא .ןביײרטרַאפ וצ ןצנַאגניא יז טפַארק-סיוטש ַא ךיוא רָאנ
 רענילבול רעד ךָאד טָאה .ןעועג קיטכיל טנגוי רעד זיא טכענ יד
 :ןפורעגסיוא טוהנרעה ףסוי

 -- !טכַאנ עקידנדנעלב עסייוו,
 ,ערעטסניפ ןביטש-רעלעק ןיא
 -- .יעלעקנוט ןיא רעמעדיוב ןיא

 ןירַא סיג טרָאד םוטעמוא ,ָא
 ...!ןייש ןרָאלק ,ןלעה ןייד

 ןייש ןרָאלק ,ןלעה ןייד סיג

 ;ןיירַא ךעלעקניוו עלַא ןיא
 ןיײּפ טימ טליפעגנָא רעצרעה ןוא
 : ןייוו ןסייוו ןייד טימ טרוכישרַאפ
 !ןייז קיטכיל לָאז !ןייז קיטכיל לָאז

 ןבָאה ייז ,ליצ ןסיורג ַא טימ ןדנובעג ןעוועג ןענעז ןרָאי עגניי יד
 א ןעמוקַאב ןוא ןייּפ ןוא טיונ ןופ לָאט-רעמָאי ןרעביא ןביוהרעד ךיז

 טימ ןעמַאזוצ) עשרַאװ ןופ טלַאטשעגטוג שריה רעבירעד טָאה ,ןיז

 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא סיצַאנ יד ךרוד טנערברַאפ ןוז ןגניי ןייז
 -רָאװ טימ טנָאקעג (1944 רעבמעטּפעס ןט19 םעד ,דנַאלטסע ,ַאגָאלק
 : ןגָאז טייק

 םעטָא רעזנוא טימ ... ,

 ,טלעוו רעד ןופ ללח ןטסוּפ םעד ןעמערַאװ רימ
 םיור ןופ שער ןזָאלליצ םעניא
 רעטימעג ערעזנוא ןופ רעטַאלפ רעד ןזיא סע
 "שחלב הליפת ַא

 ןעזעג טשינ לָאמנייק ךיז טָאה טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד
 יו טכַארטַאב יז טָאה ,ןעשעג ריא טימ זיא סָאװ ץלַא ; טרילָאזיא ,ןיײלַא
 רָאנ ,וויסַאּפ קידהענכה טשינ ןוא .ךַאז רעסיורג רעצנַאג ַא ןופ לייט ַא
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 טימעג ,ןבעל ןופ ּפעלק יד ןעגנַאגעגנגעקטנַא יז זיא וויטקַא-קיצָארט

 ַא ןיא טייק יד ןעיצ ןוא ןשינעעשעג יד ןופ גניר ַא ןּפַאכוצנָא ךיז

 -ייוצרַאפ דמערפ ןעוװעג ריא זיא רעבירעד .גנוטכיר רעטמיטשַאב

 טשינ ,רעטכעוו עיירטעג יװ ,ןבָאה טייקיטכיל ןוא דיירפ ןוא ; גנולפ

 ,תומשנ עגניי יד ןכשוחרַאפ ןוא ןרעמוארַאפ טזָאלעג



 רעד ןגעק ףמַאק ןיא עיסקָאדָאטרָא יד 3

 טנגוי רעשיטסילַאיצַאס

 -רַאפ ןלױוּפ ןופ ןבעל עשידיי סָאד ךיז טָאה טירט עקישַאר טימ

 :טלַא ןופ רעקיטש ןבילבעג ךָאנ ןענעז ןגעווטסעדנופ ,טכעלטלעוו

 ןופ ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ תונשקע טימ ןבָאה סָאװ ,טייקשיקנערפ

 ,ימ ןייק טעװעלַאשזעג טשינ טָאה עיסקָאדָאטרַא עשידיי יד .ץַאלּפ

 ,םָארטש ןגעק ןפמעק וצ ידכ
 רעד ןופ טַארילַארטנעצ ןופ גנוציז ַא ףיוא טכירַאב ַא ןיא

 עשיסקָאדָאטרָא יד זַא ,ןרָאװעג ןבעגעגנָא זיא ,1921 ןיא ,"הדוגַא;,
 "ניק טנזיוט טרעדנוה בורק טימ םירדח 974 טלייצ עיצַאזינַאגרָא-רדח

 לייט רעסיורג ַא .תובישי ייר ַא ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענעז םעד וצ ,רעד
 ערעדנַא ףיוא קעװַא דלַאב ןענעז ,רדח ןופ סױרַא ןענעז עכלעוו ,יד ןֹופ
 רעמ םעד טציײרעצ ןוא טרעטיברַאפ רעמ ךָאנ טָאה סָאד .םיכוד

 עטלַא; יד טקנעדעג טָאה סָאװ ,עיסקָאדָאטרָא רעד ןֹופ לייט ןשיטַאנַאפ
 -סעד ןבָאה להקה-שאר רעד ןוא יבר רעד ,בר רעד ןעוו "ןטייצ עטוג
 ,הדע רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ ןסיוועג ןרעביא טקיטלעװעג שיטָאּפ

 ןעוועג זיא --- עיסקָאדָאטרָא רעד רַאפ ןטלַאהנייא טכַאמ רעמ סָאװ

 ,גנובערטש ריא
 ױוַא טרעוו הביבס רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא ךורברעביא רעד

 סָאװ ,לטעטש סָאד .(1929 ,7 'רנ) "רעקעוו-טנגוי, ןיא טרעדלישעג

 ןוא טיײיקמורפ ןופ םישדק-ישדק עמַאס רעד זיא ,ןבירשַאב טרעוו
 -גגרָאמ , ןוא "טפנוקוצ , ןופ רעדילגטימ עּפורג ַא .רעג --- תודיסח |

 עשרַאװ ןופ גולפסיוא ןַא טכַאמעג תבש ןקיטסָארפ ַא ןיא ןבָאה "ןרעטש
 רעד ןעוועג זיא עּפורג רעד ןופ רעריפ רעד .רעג ןופ טנגעג ןיא

 ןטנַאטנעזערּפער עטסנעש יד ןופ רענייא --- ךירדירפ ןמלז רעוט-טנגוי
 רעכלעוו ,ךירדירפ ןמלז רעבלעז רעד ,ןליוּפ ןיא רוד ןשידיי ןגניי ןופ

 דנַאטשרעדיװ ןטנפאווַאב ןיא עטסשידלעה יד ןופ ןעוועג רעטעּפש זיא
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 דניק ַא ןיילַא ,ךירדירפ ,1943 יַאמ-לירּפַא ןיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ
 "טפנוקוצ, רעד ןופ רעדילגטימ יד טביײרשַאב ,דיסח רעװַאלצַארב ַא ןופ

 :רעטרעװ עקידנגלָאֿפ טימ רעג עלעטעטש ןיא
 עשידיי ןיא עכעלטע רימ ןפערט םירבח ערעזנוא ןשיוצ ,

 -רעד ןבָאה עכלעוו ,ךעלגניי ןענעז סָאד .סעטָאּפַאק עגנַאל ןוא ךעלטיה
 "עג ןענעז ןוא תודיסח ןופ ןיזמוא ןצנַאג םעד ןוא טיײקטסוּפ יד טליפ
 רעד טימ ןסיירוצרעביא רעווש ךָאנ ייז זיא לייוורעד .זנוא וצ ןעמוק
 טכַאמעג ןיוש ןבָאה ייז רעבָא --- ןרעטלע יד טימ ,בוטש רענעגייא
 ,"געוו ןקיטכיר ןפיוא ףױרַא ןענעז ןוא טירש ןטגַאװעג םעד

 ; ךירדירפ טלייצרעד ןיבר רערעג ןופ ףיוה ןגעוו ןוא
 טָאה לָאמַא .ןיבר רערעג ןופ שרדמ-תיב ןיא ןײרַא ןענעז רימ ,

 םיא לָאז ןעמ זַא ,ןעמיורט טנָאקעג טשינרָאג רעטעדיילקעג-ץרוק ַא

 םידיסח רערעג יד ."גנוטסעפ , רעמייחעג רעקיזָאד רעד ןיא ןזָאלנײרַא

 ןריטסיזקע םידיסח רעסיוא זַא ,קנַאדעג םוצ וצ רעבָא ךיז ןעניואוועג

 סנעמעלַא ןגיוצעגוצ ןבָאה רימ .ןשטנעמ ערעדנַא ךיוא טלעוו רעד ףיוא

 טימ טריסערעטניא ךיז ןעמ טָאה לעיצעּפס .טיײקמַאזקרעמפיוא

 "האפ עגנַאל טימ ךעלגניי עקניניילק .ןעמויטסָאק-טרָאּפס ערעזנוא

 ןטייז עלַא ןופ טכַארטַאב זנוא ןוא טלעטשעגמורַא ךיז ןבָאה ךעל

 יד טשינ טָאה רענייק :ןענעז רימ רעוו ןטייוצ םעד טגערפ רענייא
 יןגערפ וצ זנוא טייקטסיירד

 ןכַאמ טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ רעריפ יד

 ,טײרּפשרַאפ דנוב-טנגוי רעד סָאװ ,תוסרוקיּפַא רעד בילוצ םרַאלַא ןַא
 טסברַאה ןיא ןרָאװעג ןביוהעגנָא ןיא יירשעג קרַאטש סרעדנוזַאב ַא
 "דוי, רעד --- ןטסינויצ ןוא ןסקָאדָאטרָא יד ןופ ןענַאגרָא יד ,7

 ."טפנוקוצ ,, רעד ןגעק הוצמ-תמחלמ ַא ןיא סױרַא ןענעז "טנייה , רעד ןוא
 טַאר-הלהק רעװעשרַאװ ןופ גנוציז ַא ףיוא ןבָאה םיסנרּפ עשהדוגא יד
 ,"טפנוקוצ , ןוא "רעקעוו-טנגוי, ןגעק סעדער עכעלטפַאשנדיײל ןטלַאהעג

 ילעוּפ , עיצַאזינַאגרָא רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ףיוא
 --- "טפנוקוצ, יד זַא ,טמרוטשעג ןטַאגעלעד יד ןבָאה "לארשי ינומא
 רעד ןיא ןרוגיפ עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא .?טנגוי יד רעביא טריפ,

 ,בר רענטוק רעד ןעוועג זיא ?טפנוקוצ , רעד ןגעק עיצקַא

 עמורפ יד ןקָארשעג םינבר יד ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא
 ןייז ןיא דנוב-טנגוי םעד ןרעטש וצ יבַא ,ץלַא ןָאטעג ןוא ןרעטלע

 ,ןזייוו ןלעװ ךעלטעטש יד ןופ סעיצנעדנָאּפסערָאק עכעלטע .טעברַא
 : ןכַאמ סע ןגעלפ םינבר יד ױזַא יו
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 .טנגוי רעזנוא ןריקַאטַא ןעמונעג טָאה בר רעציוועינשורק רעד,
 ,ןדיי עטלַא עלַא בר רעד טרעכיזרַאפ ןענװַאד םייב שרדמה:-תיב ןיא
 רע ןוא טלעװ רענעי ףיױא תורצ עטנערבעג ןבָאה ןלעװ רימ זַא

 ןלָאז ייז ,טייקשידיי ןופ קנופ ַא ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עלַא טנרָאװ

 ,(1927 ,3 'רג .וװ .י) ."הפגמ רעשיטסידנוב רעד ןופ ןטיהּפָא ךיז
 עטלַא יד ןיא יװ (קצעלק ןיא) ָאד ןקיטלעוװעג שדוק-ילכ יד,

 ןטיבעג עלא ףיוא לגילפ עריא טײרּפשרַאפ טָאה הבישי יד .ןטייצ עטוג
 ןגעק טליצעג ךעלכעזטפיוה זיא ףמָאק ריא .ןבעל ןשידיי ןגיח ןופ
 וליפא .ןעלטימ צלַא טימ זנוא ןגעק ןצעה וצ ךיז טימַאב'מ .זנוא
 שדוק-ילכ עניה יד סָאװ ,רעבייו יד ןופ הפיסא רעטצעל רעד ףיוא
 טָאה ,הוקמ יוװ ןינע ?ןקיטכיוו, ןוא "ןנראה , ַאזַא בילוצ ןפורעג ןְּכָאה
 טעברַא רעזנוא ,ןטסידנוב יד ףיוא לבעווש ןוא ךעּפ טישעג ךיוא ןעמ
 פאפ רעטסנעלק רעדעי ןגעוו ןזומ רימ .ןטייז עלַא ןופ ןעמ טרעטש

 ?טװטסָארַאטס רעד רעיופ געט 8 טימ ןדלעמ גנוזעלרָאפ רעדָא גנולמאז

 ,(1931 ,4 'רנ .וו ,י)
 וצ סיא טמוק טנגוי רעזנוא סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טשינ,

 שרעייז טשינ ןזָאל עכלעװ ,ןרעטלע עשיטַאנַאפ טימ ףמַאק ַא ןריפ
 רעזנוא ךיז טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצַאס א וצ ןרעהעג רעדניק
 ?לָאצ ןיא טרעסערנרַאפ (קסויּפ ןיא) דנוב-טנגוי

 ,(19231 ,123 'רנ .וװ .י)
 יז .תושרד טימ זיולב טנגונגַאב טשינ ךיז ןּבָאה םינכר יד

 ןױיפ טנגוי יד ןוָאל וצ טשינ ןעלטימ עלעיצעּפס ןעמונעגנָא ןבָאה
 טרעוװ וָאלַאקַאס לטעטש ןופ ץנעדנָאפסערָאק ַא ןיא .טייקיטעט ריא
 ; טלייצרעד

 ןעגנודעג ווָאלָאקָאס ןיא רימ ןבָאה קירוצ םישדח 2 רעכעה טימ,
 סָאד .טעברֵא עשיטַאמעטסיס עטוג ַא ןריפ ןביוהעגנָא ןוא לַאקָאל ַא
 נָא ןבָאה ייז ןוא ?עצרַאװש , ערעזנוא טקעמשעג טשינ רעבָא טָאה
 רעגיח א רעניא .,ןעלטימ ענעדישרַאפ טימ ןפמעקַאב זנוא ןביוהעג
 ,ביוש ַא טקַאהעגסױא תבש וליּפַא זנוא טָאה רָאזָאד רעשיסקָאדָאטרָא
 םוצ ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה ,ןָאטּפױא טנָאקעג טשינרָאג ןבָאה ייז ןעוו
 טימ ןעשַארטס ןביוהעגנָא םיא טָאה בר רעד  .לַאקָאל ןופ סָאכעלַאב
 ןענווַאד ןלעװ טשינ טעװ ןעמ זַא ןוא אשידק הרבח רעד ןופ ןסילשסיוא
 רעזעיגילער 8 זיא רעכלעוו ,טריו רעד .ווא.א ןעמַאזצ םיא טימ
 ."לַאקָאל םעד טגָאזעגּפָא זנוא ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה ,דיי

 ,(1929 ,8 'רנ .וװ .י)
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 רעװָארָאװַָאג ערעזנוא ןבָאה ,סיזירק ןסיורג ןפיוא טקוקעג טשינ;
 סעיצוטיטסניא ערעזנוא ןרעסערגרַאפ וצ עיציבמַא יד טַאהעג םירבח

 טשינ קרַאטש טָאה סָאד .לָאקָאל ןרעסערג ַא ןוא ןרענעש ַא ןעגניד ןוא
 טימַאב ךיז לָאמנייא טשינ ןיוש טָאה רעכלעוו ,בר רעזנוא טקעמשעג
 רעמיטנגייא םעד ןפור טקישעג טָאה רע .טעברַא רעזנוא ןרעטש וצ
 ןעגנידרַאפ טשינ זנוא לָאז רֶע זַא ,טרעדָאפעג םיא ןופ ןוא לַאקָאל ןֹופ

 ,(19232 ,17 'רנ .וװ .י) ."בולק ַא ףיוא ןרעמיצ ןייק
 חלג ןטימ ןזניברַאפ ךיז טגעלפ בר רעד ןעוו ,ןלַאפ וליפַא ןעוועג

 ,יײצילָאּפ ןוא
 :ןליּפשיײיב רָאּפ ַא

 ַא ןעמוקעגרַאפ ץינשַארּפ ןיא זיא טסוגױא ןט3 ןֹוא ןט2 םעד,

 -רָאפ טפרַאדעג טָאה ילפנעמַאזוצ רעד .ןטסיטפנוקוצ ןופ ילפנעמַאזוצ

 עטסָארַאטס רעװַאלמ רעד טָאה טונימ עטצעל יד .,עװַאלמ ןיא ןעמוק

 ןייק ןגָארטעגרעבירַא םיא ןעמ טָאה ,ילפנעמַאזוצ םעד טביולרעד טשינ

 ,ץינשַארּפ

 סעטרבח ןוא םירבח יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה טָאטש ןיא ןעוו ,ירפ תבש

 -רעבירַא טנַאקעג טשינ עצרַאװש יד סע ןבָאה ,סעזולב עיולב יד ןיא

 ןײרַא לוש ןיא ןדיי עלַא ןפורעג ךיילג טָאה טָאטש ןופ בר רעד .,ןגָארט
 ייב ןעשעג זיא סָאװ ,ןברוח ןשירפ םעד ןגעוו טייצ העש 2 טדערעג ןוא

 ,טגָאזעג טָאה רע .םילשורי ןברוח יװ ,רעגרע ךָאנ זיא סָאװ ןוא זנוא

 ,ןייוו םעד ןעעז ייז ביוא .,םייוג יו ,רעגרע ןענעז "?ןטסיטפנוקוצ, זַא

 ,שודיק ןייק ןכַאמ םיא רעביא טשינ ןעמ רָאט

 ידכ ,עטסָארָאטס םוצ קעװַא בר רעד זיא עיצַאגעלעד ַא ןופ שארב

 עטסָארַאטס רעד .שינביולרעד יד ןעיצקירוצ לָאז ןעמ זַא ,ןלעוּפ וצ

 דנאטשרעדיוו ןשיגרענע םעד קנַאד ַא רָאנ .ןָאטעג בילוצ ךיילג סע טָאה

 ,ןבילבעג רעטייוו ףוסל שינביולרעד יד זיא םירבח ערעזנוא ןופ

 גָאטימכָאנ 1 תבש .תוללק עטיוט טימ ןטלָאשעג טָאה בר רעד

 רעדעי ,ילפנעמַאוצ םעד טנפעעג טָאטש ןופ לַאז ןטסערג ןיא ןעמ טָאה
 יַאֹּפ רעד ךרוד ןרָאװעג ןבירשרַאפ גנַאגנײרַא םייב זיא רעמענלייטנא
 ,ןטנעמוקָאד עכעלנעזרעפ טרעדָאפעג טָאה ןעמ ,ייציל

 -רָאפ ןופ עדער יד ןסירעגרעביא בייהנָא םייב דלַאב טָאה ײצילָאּפ
 -עג ךיוא ןוא ,סָארג .י ,דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעייטש
 ,ןטנַאיצילָאּפ טימ לופ ןעוועג ןענעז ןסַאנ יד .רענדער ערעדנַא טרעטש
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 סע) "ןטסיטפנוקוצ  ענעמוקעגפיונוצ יד ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז עכלעוו
 ,טירש ןוא טירט ףיוא טרעטשעג ייז ןֹוא (טעטש 7 ןופ 227 ןצוועג ןענעז

 ,(1920 ,18 'רנ .וו .י)

 םעד זיא יײצילַאּפ ןוא שדוקיילכ ןשיוצ תחאידי רעכעלנע ןַא
 ,אלַאק ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיוא ינוי 14 םעד ,רָאי ןבלעז

 ןענעז ייז .ךָאו עצנַאג ַא םישעמ טעברַאעג טָאה עיסקָאדָאטרָא יד,
 רעד .ןרעוורַאפ ילפנעמַאזוצ םעד לָאז רע זַא ,עטסָארַאטס םוצ ןפָאלעג

 םעד טרעװרַאפ ןוא ןָאטעג בילוצ עיסקָאדָאטרָא רעד טָאה עטסָארַאטס
 .(1920 ,15 'רנ .וװ .י) ,?ילפנעמַאזוצ

 -אב רעזנוא ןגעק תחאידי טכַאמעג ןבָאה בר ןטימ חלג רעד ,
 םייב טלעוּפעגסױא ןבָאה ייז .(טנגעג רענילבול ,קסויּפ ןיא) גנוגעוו
 עיגרענע רעזנוא ,לַאקָאל ןופ ןפרַאװסױרַא זנוא לָאז ןעמ זַא ,טריוו
 רעזנוא רעטייו ןריפ רימ ,ןכַאװשוצּפָא חוכב טשינ רעבָא ייז ןענעז
 ,(1927 ,8 'רנ .וו .י) ."טעברַא

 -אכימ,, ןיא ייצילַאּפ ןעמוקעג זיא רעבמעטּפעס ןט20 םעד גָאטנוז;
 "וצ , לָאצ ערעסערג ַא ןעוועג זיא'ס .(ווָאלָאקָאס ןיא) "בולק-שטיוועל

 רעד ןיא ,טציא זַא ,ןעיירש ןביוהעגנָא טָאה יײצילַאּפ יד ,"ןטסיטפנוק
 ןטעב ןוא ירדנ לכ וצ לוש ןיא טלמַאזרַאפ ןענעז ןדיי עלַא ןעוו ,טייצ

 ןיא טשינ ךיז ןעניפעג רימ ביוא ןוא ,ןייז טשינ ָאד רימ ןרָאט ,טָאג וצ

 -ער רעד ןגעק אלימב ןוא רעקנעדיירפ ןענעז רימ זַא ,ןמיס ַא זיא ,לוש
 וצ ךיז זנוא טימ ױזַא יװ ,ןסיוו ןיוש ןעמ טעװ רעבירעד .גנוריג

 ,(1931 ,20 'רנ .וװ .י) ."ןײגַאב

 טרעדנוהרָאי ןט123 ןיא .?עיצידַארט , רעקירעיורט ַא ןופ ךשמה ַא

 טנערברַאפ ךעלטנפע (זירַאּפ ןוא עילעּפנָאמ) ךיײרקנַארפ ןיא ןעמ טָאה

 -נדירפוצ טשינ ךיז ןבָאה םינבר עשיטַאנַאפ יד .קרעװ סמבמר םעד

 םעד םרח ןיא טגײלעגנײרַא ןײלַא ןבָאה ייז סָאװ ,טימרעד טלעטשעג

 -ַאב תוריסמ ךרוד ךיוא רָאנ ,םיכובנ הרומ ןוא הרות הנשמ סמבמר

 -ארומ ןילַא ןבָאה ייז רעכלעוו ןופ ,עיציזיווקניא עשילױטַאק יד ןגיואוו
 סָאװ ,ןעגנופַאש רַאפ וליפא סנפיוחרעטייש ןלעטשוצפיוא ,ןטילעג קיד

 -גילער-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ לײט-דנַאטשַאב ַא ןרָאװעג רעטעּפש ןענעז

 יד ןופ -- עלַא טשינ -- םינבר לייט .רוטַארעטיל רעשידיי רעזעי

 ןעוװעג רעטעּפש רָאי טרעדנוה 7 טימ ןענעז ןלױּפ ןיא ךעלטעטש

 -ןפיוהרעטייש ןוא רעגיילניירַא-םרח ענעי ןופ ךעלקינייא-רוא ענעטַארעג

 .רעדניצ



 טעברַאנעמַאװצ עשיליופישידי 84

 זיולב טשינ ןעוועג ןענעז ןבעלנעמַאזוצ ןשיליוּפ-שידיי ןגנַאל ןיא

 -נעמַאזוצ ןוא טפַאשטניירפ ךיוא רָאנ ,ןסױטשנעמַאזוצ ןוא ןעיירעגירק
 ןעוועג זיא םעד ןופ םרָאפ עטסקיטכירפיוא ןוא עטסוויטיזָאּפ יד .טעברַא
 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד .גנוגעוַאב-רעטעברַא רעד ןיא
 ערעדנַא ףיוא ךיוא ןוא עשילױּפ יד טימ טקינייארַאפ ןעוועג ןענעז
 -רעטעברַא יד .,ןײגנעמַאזוצ ַא ןוא טפַאשטניירפ ַא ןעוועג זיא ןטיבעג
 ,םַאנסיוא ןייק ןעוועג טשינ טכיזניה רעד ןיא זיא טנגוי

 -ַאיצָאס רעשידיי ןוא רעשיליוּפ רעד ןשיווצ טעברַאנעמַאזוצ יד

 ערעטלע יד ייב יװ ,רעטעּפש ןבױהעגנָא ךיז טָאה טנגוי רעשיטסיל
 סָאד טצעלוצ טשינ ןוא --- עכעלטע ןעוועג ןענעז תוביס ,רעטעברַא
 רעד ףיוא גנוגעװַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעקרַאטש ַא ןופ ןלעפ
 יא ןעוועג ייז ןענעז ,תוביס ערעדנַא יד ךייש סָאװ .סַאג רעשיליופ
 זיא "טפנוקוצ, יד .רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ ןופ יא ,ןשיטילָאּפ ןופ

 רעווש ןעוועג זיא אלימב ,רעלַאקידַאר ןעגנואיושנָא עריא ןיא ןעוועג
 טרעדנעעג ךיז טָאה עגַאל יד .ךַארּפטש עמַאזניימעג ַא ןעניפעג וצ
 רעטלַא רעד יו םעדכָאנ ןוא 1926 ןופ שינערעקרעביא-הכולמ רעד ךָאנ
 טעוועריקרַאפ ףיש-גנוריגער ןייז טָאה יקסדוסליּפ ףעזוי לאשראמ
 -רעטעברַא עשיליוּפ יד .ןרעסַאװ עשיטסישַאפ-רענָאיצקַאער יד ףיוא
 -ָאס עשיליוּפ יד .שירעפמעק-לענָאיציזַאּפָא ןרָאװעג זיא גנוגעװַאב

 -רָאפ עסיוועג ןופ טיירפַאב רעמ ץלַא ךיז טָאה טנגוי עשיטסילַאיצ
 ןייג וצ ןלָאפ ליפ ןיא ןרָאװעג ךעלגעמ זיא'ס ןוא ןדיי יבגל ןלייטרוא
 ,טנַאה ייב טנַאה

 ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא ןוואורּפ ענעגנולעג-קינייוו עכעלטע ךָאנ

 גנוגעװַאב ריא טיובעגרעביא טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד טָאה
 רעד ןעמוקעגרָאפ זיא 1926 רַאורבעפ ןיא ןוא תודוסי ערעדנַא ףיוא
 ןעוװעג זיא סָאװ ,טנגוי רעשיסעּפעּפ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטשרע
 טפַאשלעזעג-גנודליב רעד ייב ןעגנולײטּפָא-טנגוי יד ןיא טריזינַאגרָא
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 ןעוועג ןענעז סע ,(טעטיורעווינוא-רעטעברַא ןופ טפַאשלעזעג) "רוט,

 ,(235 שזדָאל ,400 עשרַאו) רעדילגטימ 1500 טימ טעטש 20 ןטערטרַאפ
 -וצ רעד .עיזעלש ןיא (טפַארק) "אליש, עיצַאזינַאגרָא יד ךיוא יו
 -עג לָאז טײקמַאזקרעמפיוא-טּפיוה יד זַא ,ןסָאלשַאב טָאה רָאפנעמַאז
 טָאה םעד ץוחַא .טרָאּפס ןוא טעברַא-גנודליב רעד ןרעװ טקנעש

 "טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעקיגנעהּפָאמוא ןופ דנַאברַאֿפ , ַא טריטסיזקע
 רעבָא ,קיגנעהּפָאמוא לענָאיצַאזינַאגרָא ןעוועג זיא סָאװ ,(,ס .מ .נ .ז)

 ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשיליוּפ רעד טימ ןדנוברַאפ שיגָאלָאעדיא
 סָאװ ,דנַאברַאפ םעד ןיא .ןטנעדוטס טרעהעג ןבָאה םיא וצ ,(.ס .ּפ .פ)

 טרינימָאד ןרָאי עטשרע יד ןיא טָאה ,1917 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 ןוא רעמ ץלַא עיצַאזינַאגרָא יד זיא רעכָא רעטעּפש ,םזיטָאירטַאּפ רעד

 טָאה יז ןוא טסייג ןשיטסילַאיצַאס טימ ןרָאװעג ןעגנורדעגכרוד רעמ
 ןיא .ייטרַאּפ יד יו ,גנולעטש עלַאקידַאר רעמ ַא וליפַא ןעמונרַאפ
 -רַאפ ,ס ,מ .נ .ז טָאה גירק-טלעוו ןטייווצ ןרַאפ רָאי קילטנעצ ןטצעל
 ,םזינומָאק ןגעק ייס ,םזימרָאפער ןגעק ייס גנולעטש ַא ןעמונ

 טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשיליוּפ רעד ןוא ?טפנוקוצ , ןשיווצ

 ,טעברַאנעמַאזצ ןופ ןעמרָאפ עסיוועג ןלעטשנייא ןעמונעג ךיז ןבָאה
 עשטייד יד ךיוא זיא ,ןשטייד ןעוועג ךיוא ןענעז סע ואוו ,שזדָאל ןיא
 שזדָאל ןיא זיא 1926 ףוס .טקילײטַאבטימ ןעוועג טנגוי עשיטסילַאיצָאס
 ,"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ עיסימָאק עמַאזניימעג ַא ןרָאװעג ןפַאשעג
 ןוא "רוט, עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשילױּפ רעד ןופ
 ןעוװעג זיא עיסימָאק רעד ןופ ליצ רעד  .דנוב-טנגוי ןשטייד ןופ
 ןגעוו ,ןבעל-טנגוי ןופ ןגָארפ עלַא ןגעוו ןרימרָאפניא וצ ךיז קיטייזנגעק
 זיאס .סעיצַאינַאגרָא טנגוי יירד יד ןופ ףמַאק ןוא טייקיטעט רעד
 רעציזרָאפ :לעטשנעמַאזוצ ַאזַא ןיא םוידיזערּפ ַא ןרָאװעג טלייטעגסיוא
 ןוא ("טפנוקוצ,) שטיוועקטונ ייגרעס רַאטערקעס ,("רוט,) ךַאברוא
 -ּפָא טַאהעג טָאה סָאװ ,דנוב-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשטייד) דלאווע
 .עיזעלש רענישעצ ןוא עיזעלשרעביוא ,ןָאיַאר רעשזדָאל ןיא ןעגנולייט
 ,(1925 ןופ קיטעט ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא יד

 ןוא רעשידיי רעד ןופ טעברַאנעמַאװצ רעד ןופ ןטקַאפ עכעלטע
 :טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשילוּפ

 ץנערעפנָאק עמַאזניימעג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1928 ינוי ןט2 םעד
 -רַאפ-לַאטעמ עדייב ןופ סעיצקעס-טנגוי עשידיי ןוא עשיליוּפ יד ןופ
 רעייטשרָאפ-טנגוי דנזעװנָא ןעוועג ךיוא ןענעז סע .עשרַאװ ןיא ןענייא
 -ָארַאּפ , ,"אינווָאיָארבז , ,"ּפָאּפליל , יו ,ןקירבַאפ-לַאטעמ ערעסערג ןופ
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 -רעטעברַא-לַאטעמ עשידיי יד .ערעדנַא ןוא יקסלַאכיּפ ,"ןוקרעּפ , ,ײזָאװ

 טדערעג .רעוט-"טפנוקוצ , ךרוד טריטנעזערּפער ןעוועג זיא טנגוי

 עויטקעלָאק ,ןיול-םומינימ ,ץעזעג"ןכעצ ןופ ןגַארּפ ןגעוו ןעמ טָאה

 .א .א ןכַאמּפָא

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב) רעזַאמַאד רעוט-"טפנוקוצ , רעד

 ("דנוב , ןשיזרערעטנוא ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג

 סָאה רע .עיצקעס-טנגוי רעשידיי רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טדערעג טָאה

 ; טרעלקרעד
 ,ןרעלעק ןיא ךיז ןעניפעג ןקירבַאפ עשידיי יד ןופ טנעצָארּפ 0

 טמוק ןוז יד ןוא טכייפ זיא'ס ואוו ,עגָאלדָאּפ ןייק ָאטשינ זיא'ס ואוו

 -טנגוי עשיליױּפ יד ייב יו ערעסעב סָאװטע ןענעז ןעניול יד .וצ טשינ

 ןטעברַאוצּפָא ידכ ,גָאט ַא העש 10 ןטעברַא וצ טגניווצ ןעמ .טכעל

 לייוו ,עכעלטנגוי סױרַא טפרַאװ ןעמ .ור-גָאטנוז םענעגנואווצטג םעד

 ָאטשינ ןענעז סע .טַארטסיגַאמ ןופ ןלוש-ךַאפ ןיא טשינ ןעייג ייז

 .ךַארּפש-ןרעל רעשידיי רעד טימ ןלוש-ךַאפ ןייק

 -עּפס יד טציטשעגרעטנוא ןבָאה רענדער עשיליוּפ עקינייא ךיוא

 ,טנגוי רעשידיי רעד ןופ ןעגנורעדָאּפ עלעיצ

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ (טַאר) *עדַאר , יד טָאה 1 ץרעמ 10 םעד

 רעד ןופ רעייטשרָאפ ןופ ץנערעפנָאק ַא ןפורעג עשרַאװ ןיא ןענייארַאפ

 ךיז ןבָאה סע רעכלעװ ןיא ,ץנערעפנָאק יד ."רוט, ןוא "טפנוקוצ ,

 ןופ עגַארפ רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה ,רעוט-טנגוי 40 טקילײטַאב

 עגַארפ רעד ןיא ךיז טגָאזעגסױרַא .טנגוי רעזָאלטעברַא רעד רַאפ ףליה

 "ַאדז טנגוי רעשיליוּפ רעד ןופ רעוט ןוא רעוט עלענָאיסעּפָארּפ יד ןבָאה

 "וצ, דנוב-טנגוי םעד דצמ :;יקצילרַאג ןוא רעגַארּפ ,ע ר"ד ,יקסווָאנ

 ,ערעדנַא ייר ַא ךיוא יװ ,רעטסיה ענער ןוא טילב ןאיצול --- "טפנוק

 "עדַאר, יד סָאװ ,ןסולשַאב עקינייא ןעמונעגנָא טָאה ץנערעפנָאק יד

 ַאגרָא-טנגוי יד טימ גנוקידנעטשרַאפ ןיא ןריפוצכרוד טגָאזעגוצ טָאה

 ,"טפנוקוצ, ןוא *רוט , סעיצַאזינ

 "עג ַא ןעמוקעגרָאפ עשרַאװ ןיא זיא ,1921 ,לירּפַא ןט19 םעד

 -ַאיצָאס עשידיי ןוא עשילױוּפ יד ןופ ןפורעג גניטימ-ןסַאמ רעמַאזניימ

 "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןוא "רוט, -- סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסיל

 -סעּפָארּפ יד ןופ (גנוריפנָא עשיטאטש עניײמעגלַא) "עדאר , רעד ןופ ןוא

 ָאנשעל ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,גניטימ רעד .ןענייארַאפ עלענָאי

 טָאה ,טײקיזָאלטעברַא ןופ עגַארפ רעד טעמדיוועג ןעוועג זיא ןוא 3

 -אז גניטימ ןופ םוידיזערּפ ןיא .רעטעברַא עכעלטנגוי ךס ַא ןגיוצעגוצ
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 ,"טפנוקוצ , ןופ אקצילעיב עבול ןוא "רוט , ןופ יקסוװָאקַאלָאק ןעוועג ןענ

 רערעש .ע ר"ד ,"רוט , ןופ יקסווָאקישטעיּפ :ןעוועג ןענעז רענדער יד
 רעשיליופ רעד ןוא "טפנוקוצ , ןופ (שיליוּפ ןוא שידיי ןיא טדערעג)

 טָאה גניטימ רעד ."עדַאר , רעד ןופ אקשורג רעוט רעלענָאיסעּפָארּפ
 רעירפ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא יירד יד סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא
 ,טעברַאעגסיוא

 "נעמַאזװצ ַא טלעטשעגנייא ךיז טָאה טיבעג ןשיטילָאּפ ןפיוא ךיוא

 ,.טעברא

 לַא/רעטַאעט ןיא עשרַאװ ןיא ןיא ,1929 ,טסוגיוא ןט9 םעד
 1500 ןופ גניטימ-המחלמייטנַא רעמַאזניימעג ַא ןעמוקעגרָאפ ?םוענעטַא;
 "עג ןענעז עניב רעד ףיוא .רעטעברַא עכעלטנגוי עשיליוּפ ןוא עשידיי

 ,טנגוי-רעטעברַא רעשידיי ןוא רעשיליוּפ רעד ןופ רענעפ יד ןענַאטש

 רעד תעב---"טפנוקוצ , ןופ) סָארג .י ןופ ןענַאטשַאב זיא םוידיזערּפ סָאד
 -יֵאב ןוא ןייטשניבור ,(עניכ ,יַאכנַאש ןייק ןרָאװעג טלגָאװרַאפ המחלמ

 :ןעוועג ןענעז רענדער יד ,("רוט , ןופ ייווצ עטצעל יד) שטיװעקנַא
 -ראב טרעברָאנ .ס ,ּפ .ּפ ןופ טעטימָאקי-לַארטנעצ ןופ רעציזרָאפ רעד
 סיצַאנ יד ןרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד גירק-טלעוו ןטייווצ ןיא) יקציל

 יקצילראג ווַאלסינַאטס ;(םישטנעיוושא ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנאק ןיא
 רעריפ עדייב ,ץישפיל עקשאי ןוא ןַארּפַאש ןַאטַאנ ; "רוט, ןופ רעריפ --
 ןעגנוזעג טָאה רָאכ ַא .(שידיי טדערעג טָאה ץישפיל) "טפנוקוצ , ןופ

 עשידנוב יד טליּפשעג ךיוא טָאה רעטסעקרָא רעד ,רעדיל-רעטעברַא

 "טנגוי רעסיורג רעד ךיז זיא גנומיטש רענעביוהעג ַא ןיא .,"העובש,
 ןגעק טױירטסנַאמעד סָאג רעד ףיוא ןוא ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ םלוע
 טריטסערַא ייצילַאּפ טָאה ייברעד .גנוריגער רעד ןגעק ןוא המחלמ

 ןמלז ןוא שטיוװָאנַאהַאק ,א ,ץישוויל ,מ ,קישטּפוק .ש : ןטסיטפנוקוצ 4
 "עג ןוא יירפ רעד ףיוא טזָאלעגסיױרַא רעטעּפש ייז טָאה ןעמ .ךירדירפ
 ןרָאװעג טריפרַאפ זיא ייז ןגעק .טכיזפיוא-ייצילָאּפ רעטנוא טלעטש
 רעד ףיוא זַא ,טקידלושַאב ייז ןעמ טָאה טכירעג ןיא .סעצָארּפ ַא
 ַא ,ןפורסיוא עשהכולמ-יטנַא טכַאמעג ייז ןבָאה קירב-יקסווָאטַאינָאּפ
 רעדינ , : ןפורסיוא ןפרָאװעג ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג תודע טָאה טנַאיצילָאּפ
 ,?ןיקסדוסליּפ טימ רעדינ , ,"גנוריגער רעשיטסישַאפ רעד טימ

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ןעמ טָאה ץניוװָארּפ רעד ןופ טעטש ייר ַא ןיא
 ןטַאקַאלּפ-המחלמ-יטנַא טריקסיפנָאק ,ןעגניטימ-המחלמ-יטנַא טרעוורַאפ
 ,רעוט-טנגוי טריטסערַא ןוא
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 רעמַאזניימעג ַא ןענישרעד זיא ,1920 ןיא ,רעטעּפש רָאי ַא טימ
 יד ךרוד ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא סָאװ ,ףורפיוא-המחלמייטנַא
 -טנגוי ןוא "רוט , סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי-רעטעברַא עשידיי ןוא עשיליוּפ
 "וטס עשיטסילַאיצָאס ןופ סעיצַאזינַאגרָא 2 יד ךרוד ,"טפנוקוצ, דנוב
 ךיוא יװ ,(ןטסידנוב) "ןעגניר  ןוא (עשיליוּפ) .ס .מ .ג .ז -- ןטנעד
 םעד ןוא ןשילױּפ םעד --- ןדנַאברַאפ-טרָאּפס-רעטעברַא יד ךרוד
 :ןרַאװעג טגָאזעג זיא ףורפיוא ןיא .("ןרעטשנגרָאמ ,) ןשידיי

 ןלעטש עיזַאושזרוב דעזנוא ןופ םויניווָאש ןשירעכערברַאפ םעד ,

 רעשירַאטעלַארּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ דנוב ןקרַאטש ַא ןגעקטנַא רימ

 ."טעטירַאדילָאס

 ןופ לָאז ןיא ,עשרַאװ ןיא זיא רָאי ןבלעז ןופ טסוגיױא ןט8 םעד

 ןופ גניטימ-המחלמייטנַא רעסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ ?םוענעטַא, רעטַאעט
 יד .ןטנעדוטס ןוא רעליש ,רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי ןוא עשיליוּפ

 -אטס ,יקסרַאבַא ןעוועג ןענעז סעיצַאינַאגרָא עשיליוּפ יד ןופ רענדער
 -עג ןבָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ .קָארעטניװ ןוא אוביד ווַאלסינ

 ,שידיי ןיא רעטצעל רעד -- ץישפיל עקשָאי ןוא טילב ןאיצול טדער
 -המחלמ-יטנַא ןַא טריטיצער טָאה יקסריוו רעטכיד רעשיליוּפ רעד
 ןופ ןרָאכ יד ."ןָאילימ ןעצ; סנרָאהניײא דוד --- ןָאסנרעּפ ,מ ; דיל
 ,רעדיל עשידיי ןוא עשיליוּפ ןעגנוזעג ןבָאה "טפנוקוצ , ןוא "רוט,

 ןעמוקעגרָאפ ווָאנרַאט ןיא זיא רָאי ןבלעז ןופ טסוגיױא ןט16 םעד

 רעשידיי ןוא רעשיליוּפ ןופ עימעדָאקַא-המחלמ-יטנַא עמַאזניימעג ַא
 רעריפ-רעטעברַא רעשיליופ רעד ןנָאה טדערעג .טנגוי-רעטעברַא
 ןוא שידיי ןיא טדערעג טָאה "טפנוקוצ, רעד ןופ ןוא שָאקלָאשט םַאדַא
 טימ ןבָאװ עכעלטנגוי 800 .עקָארק ןופ גרעבנעש .ד שיליױוּפ ןיא
 ,סעדער יד ןעמונעגפיוא םזַאיזוטנע

 רעטנעָאנ ןיא ,ןיקלאמ לטעטש ןיא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרעב

 סיצַאנ יד ואוו ,עקנילבערט "רענערָאװעג-טמירַאב; רעטעּפש ןופ תונכש

 טעדרָאמרעד ןוא טעטפיגרַאפ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב ןבָאה

 עיצַארטסנַאמעד עמַאזניימעג ַא ןעמוקעגרָאפ ,ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה

 -ןטיוקס רעשיטסילַאיצָאס ַא -- ?רעצרַאה ןטיור , ןוא "טפנוקוצ ,, ןופ

 ןעועג זיא עיצַארטסנָאמעד יד .טנגוי רעשיליוּפ ןופ עיצַאזינַאגרָא

 -רַאפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רַאפ ,תומחלמ-רעקלעפ ןוא האנשיןסַאר ןגעק

 ,גנורעדירב



 598 ןליוּפ ןיא יטפנוקוצ, דנוב-טנגוי

 :ןבירשעג ןעוועג זיא ,1921 ,17 'רנ "רעקעוו-טנגוי ,, ןיא

 -רַאװ רעד ייב עיצידַארט ענייש ַא טלעטשעגנייא ןיוש ךיז טָאה'ס,
 רעד ןופ טײצרָאי רעקירעיורט רעד ןָא טמוק :טנגוי-רעטעברַא רעוועש
 טפערט ןַאד ,געט-טסוגיוא יד ןָא ןעמוק ,המחלמ-טלעוו רעמַאזיורג
 םַאזניימעג סױרַא טגָארט ,טנגוי-רעטעברַא עשידיי ןוא עשיליֹוּפ יד ךיז

 : שירָאגעטַאק טרעלקרעד ןוא טסעטָארּפ ןקימַאלפ ַא
 ! המחלמ ןייק רעמ לָאמנייק ---

 ,"טפנוקוצ , ןופ סעיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד ןבָאה רָאי-ייה ךיוא

 -יטנַא עמַאזניימעג ַא טריזינַאנרַא "ןעגניר , ןוא ,ס .מ .ג .ז ,"רוט;
 -עטַא  ןופ לָאז רעסיורג רעד זיא לָאמ סָאד ךיוא ,עימעדַאקַא-המחלמ
 ,סעגערב יד רעביא לֹופ ןעוועג ,רעטעברַא-ןַאב יד ןופ זיוה ןיא ,"םוענ
 -- טנגוי ןוא רעטעברַא עשיליוּפ יד דצמ :ןעוועג ןענעז רענדער יד

 רעשיטסילַאיצַאס רעשיליוּפ רעד ןופ רעציזרָאפ) יקסוװעשיצרַא שַאמָאט

 רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעריפ 1944 --- 1929 ןרָאי יד ןיא ,ײטרַאּפ
 -הכולמ ןופ םוקמ אלממ 1944--45 ןוא ײטרַאּפ ,צָאס רעשילױּפ
 ,רענצימ ,(גנוריגער-תולג רעשיליופ רעד ןופ רעימערּפ ןוא טנעדיזערּפ
 טנגי רעשידיי רעד דצמ :אקציליט-אקסניזדוב ר"ד ןוא יקצילרַאג

 ןוא שידיי טדערעג) יקצעינַאשלָא לבייל רעריפ-"טפנוקוצ , רעד --

 -ַאגרָאןטנעדוטס רעשידנוב רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד ןוא (שילױּפ
 ,דלָאגטוג ןרהא -- ?ןעגניר , עיצַאזינ

 ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןטייהנגעלעג ערעדנַא ענעדישרַאפ ייב ךיוא
 -רעד ןופ טײצרַאי םוצ ןעגנורעייפ :ןעגנוטערטסױרַא עמאזניימעג
 ןט1 םוצ ,יטָאעטַאמ ןטסילַאיצָאס עשינעילַאטיא יד ןופ רעריפ ןטעדרָאמ
 ןטקַא עשינַאגילוכ יד ןגעק ןוא גָאט-טנגוי ןלַאנָאיצַאנרעטניא םוצ ,יַאמ
 ,ןטנעדוטס עשיליוּפ ןופ

 עילַאטיא ןשיטסישַאפ ןופ רעטסינימ-ןרעסיוא רעד זיא 1930 ףוס
 -טרוד ןבָאה *רוט, ןוא "טפנוקוצ , יד .ןליוּפ ןייק ןעמוקעג ידנארג --
 ,חילש סינילָאסומ ןגעק עיצַארטסנַאמעד-ןסָאג ַא תופתושב טריפעג

 ,עשידיי -- סעיצַאזינַאגרָא ירד יד ןבָאה 1920 יַאמ ןט1 םוצ
 ןעמַאזניימעג ַא שזדָאל ןיא ןבעגעגסױרַא -- עשטייד ןוא עשיליוּפ

 ןרָאװעג זיא ףורפיוא רעד .שטייד ןוא שידיי ,שילױוּפ ןיא --- ףורפיוא
 "טפנוקוצ , דנוב -טנגוי ןופ רעיײטשרָאפ יד ןגעק ןוא טריקסיפנָאק

 ןרָאװעג טריפרַאפ זיא דנוב-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןשטייד ןוא "רוט,
 םעד .,סקעדָאק-ףָארטש ןופ 122 ןוא 120 ןעלקיטרַא יד טול סעצָארּפ ַא
 :ןצַאז ייווצ ןיא ןעזעג גנוריגער יד טָאה "ךערברַאפ,



 ץרצ ה .ש י 2200

 -סטעברַא עלַא ןופ טעטירַאדילָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד רָאנ,

 ןָאק ,סעּפָאקָא יד טליפרַאפ עכלעוו ,טנגוי רעד ןופ רעדנוזַאב ,ןשטנעמ

 ."המחלמ רעיינ ַא ןופ ןוואורּפ יד ןלעטשנגעקטנַא ךיז ךיירגלָאפרעד

 ןלעוו -- ןכערבסיוא טעוװ יז ביוא ןוא ,המחלמ ןייק טשינ ןליוו רימ,

 .ףייג טשינ רימ
 -רָאפ ןגעק סעצָארּפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,1921 ,ץרעמ ןטפ9 םעד

 ,שזדָאל ןיא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצָאס יירד עלַא ןופ רעייטש

 רעד ףיוא .,לַאז-טכירעג ןיא ןעמוקעג ןענעז עכעלטנגוי רעטרעדנוה
 ,שטיוועקטונ ,ס -- ?טפנוקוצ , ןופ :ןסעזעג ןענעז קנַאב-גנוקידלושַאב
 יד ןופ ;שטיװָאכַאװ --- "רוט, ןופ ;שטיװָאנַאמלעז ,מ ןוא ןַאמדירפ ,ל
 הדומ ןבָאה שטיװָאכַאװ ןוא שטיוועקטונ ,םוט ןוא דלאווע --- ןשטייד
 ,טרעלקרעד ןבָאה ייז ,ףורפיוא םעד טריגַאדער ןבָאה ייז זַא ,ןעוועג
 ןופ טעטימָאק רעמַאזניימעג ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא יַאמ ןט1 ןרַאפ זַא
 ,טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשטייד ןוא "רוט, ,"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי
 עט1 עמַאזניימעג ַא ןטיירגוצ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה טעטימָאק רעד

 "טנַא טָאװ סָאװ ,ףורפיוא םעד ןבעגסױרַא טימ ךיוא ןוא גנורעייפ-יַאמ

 ,טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ןעגנוזָאל יד ןטלַאה
 ,טײרפַאב עטגָאלקעגנָא יד ףוסל טָאה טכירעג סָאד

 רעשיליוּפ ןוא רעשידיי רעד ןופ סערעטניא ןעמַאזניימעג םעד
 -טנעצ ןופ רעייטשרָאפ רעד טכַארבעגסױרַא טלוב טָאה טנגוי-רעטעברַא

 -סגנוסירגַאב ןייז ןיא ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לָאר

 "רוט, עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ ןפיוא עדער
 -בעפ ןט2 ןוא ןט1 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא רָאפנעמַאזוצ רעקיזָאד רעד

 ךרוד ןטערטרַאפ לעיציפָא ןעוועג ןענעז סע .,עקָארק ןיא ,1929 ,רַאור
 "עג ןענעז סע) רעדילגטימ 4552 טימ סעיצַאזינַאגרָא 82 ןטַאגעלעד 4

 טשינ ןטַאגעלעד ןייק ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא ךָאנ ןעוו
 ןייז ןיא טָאה טילב ןאיצול רעייטשרָאפ-"טפנוקוצ, רעד .(טקישעג

 , : טגָאזעג עדער

 ירַא רעצנַאג רעד ןופ ןסערעטניא יד רַאפ ןעגנוכיירגרעד ליפ ,
 ןופ ןעמָאנ ןטימ ןדנוברַאפ ןענעז דנַאל רעזנוא ןופ טנגוי-רעטעב
 רעשיליוּפ רעד ןופ גנוגעוװַאב-ןסַאמ ַא ןופ ןלעפ סָאד ,"טפנוקוצ , רעד

 -עווש קידנטיידַאב טכַאמעג ףמַאק רעזנוא רעבָא טָאה טנגוי-רעטעברַא
 -לַארטנעצ רעד ןופ רעדילגטימ עשידנוב יד ךרוד ןבָאה רימ .רער
 לָאמנייא טשינ ןליוּפ ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ עיסימָאק
 ינַאגרָא ןופ עגַארפ יד רעריפ-רעטעברַא עשיליוּפ יד רַאפ טלעטשעג
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 רעמ זנוא רַאפ סע זיא רעבירעד .טנגוי-רעטעברַא עשיליוּפ יד ןריז
 טריטנעזערּפער סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןסירגַאב ןענָאק וצ םענעגנא יו

 ?ןטסילַאיצָאס עכעלטנגוי עשיליוּפ רעטנזיוט טציא ןיוש
 -פיוא עלופ טעטכילפרַאפ ,עגניי ,זנוא ןשיווצ , זַא ,קידנרעלקרעד

 ןשיװצ תועד-יקולח עסיוועג ףיוא ןזיוועגנָא טילב טָאה --- "טייקיטכיר
 רעד ןופ עגַאל יד טרעדלישעג ךיוא טָאה רע "רוט, ןוא "טפנוקוצ ,
 -עסיטנַא ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטילַאּפ ןגעו טדערעג ,טנגוי רעשידיי

 ,ןטיונ-רוטלוק עשידיי יד ןגעוו ךיוא יוו ,םזיטימ

 ןופ ,םזיטימעסיטנַא-גנוריגער ןלעיציפָא ןופ ןָאפ ןלעקנוט ןפיוא
 עשינַאגילוכ יד ןופ ןוא ןטנעמעלע עשיקעדנע יד ןופ סָאה ןשיגָאלָאָאז

 ןשיווצ טּפַאשטניירפ יד סױרַא טכייל טּפַאשנטנעדוטס רעד ןופ ןסעצסקע
 ,טכיל ןלעה ַא טימ טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי ןוא רעשיליוּפ רעד



 דלאוונירג עיש השעמ .ופ

 רעװעשרַאװ יד ףיוא ךיז טָאה ,1929 ,רעכמעצעד ןט4 ןופ טנווָא ןיא
 ,טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ טסעטָארּפ רעד ןגָארטעג ןסַאג

 רעד .טייצ עשיטילָאּפ עקיאורמוא ןַא ןעועג טלָאמעד זיא'ס
 טכער יד טצענערגַאב רעטייוו טָאה יקסדוטליּפ לאשראמ ןופ םישזער

 "יטסניא עשיטַארקָאמעד יד ןכָארבעצ ,רעגריב יד ןופ טייהיירפ ןוא
 "קיד סיקסדוסליּפ רַאפ געוו םעד טקינײרעגּפָא ןוא דנַאל ןופ סעיצוט
 טכַארבעגפיוא ןעוועג ןענעז ןסַאמ-םירעיוּפ ןוא -רעטעברַא יד ,רוטַאט

 ,גנורעּפמע רעייז קורדסיוא םוצ טגנערבעג ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןיא ןוא
 ,טגָאזעג טרָאװ ריא טָאה טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ךיוא

 ,טנװָא 10 ןוא 9 ןשיװצ ,1929 ,רעבמעצעד ןט4 םעד .,ךָאװטימ

 ,סעיצַאדטסנָאמעד-ןסָאג ןעמוקעגרָאפ טָאטש ןופ ןלייט יירד ןיא ןענעז

 זיא עיצַארטטנָאמעד ןייא ."טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןכרוד טנדרָאעגנייא
 עקסווָאנַארומ קע -- עטייווצ ַא ,סָאג עיּפילָאװָאנ ףיוא ןעמוקעגרָאפ

 .ענּפמעק ןוא עװָאגרַאט קע ףיוא עגַארּפ ןיא -- עטירד ַא ,עקישזד ןוא
 טלייטעג טָאה ןעמ ןוא ןעגניטימ-ןסַאג ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענעז סע

 עכעלטנגוי יד ןבָאה ןעגניטימ יד ךָאנ .רעייגייברַאפ יד ןשיווצ ןפורפיוא
 ןעמוקוצ ןכָאנ .רעדיל ןעגנוזעג ןוא ןפורסיוא טכַאמעג ,טרישרַאמ
 ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ םלוע רעד ךיז זיא רעטרע עטמיטשַאב וצ

 ןזיװַאב ךיז ןסַאג ענעי ףיוא ןבָאה סעיצַארטסנָאמעד יד ךָאנ דלַאב

 "רַאפ רעד ףיוא טקוקעג קיטכעדרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןענױשרַאּפ עלעקנוט
 ןטנַאיצילָאּפ ענעָאטעגרעביא ןעוועג ןענעז סָאד ,טנגוי רעקידנעייגייב

 ,ןטנעגַא-םייהעג עשיאייצילָאּפ ןוא
 סע ואוו ,עיפילָאװָאנ ןופ תונכש ןיא ,דזאיעשּפ ןופ ץַאלּפ ןפיוא

 -עגּפָא ךיז טָאה ,סעיצַארטסנָאמעד יירד יד ןופ ענייא ןעמוקעגרָאפ זיא
 זיא עיצַארטטנָאמעד רעד ןופ געוו ןפיוא .עמַארד עקיטולב ַא טליּפש
 -ָאק רעשירעטילימ רעד ןופ ןינב ןסיורג םעד ןעגנַאגעגיײברַאפ טרָאד
 -גירג עיש רעטעברַא-רעדיינש רעקירָאי-20 רעד (.ק .ָא ,ד) רוטנַאדנעמ
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 ,ןױשרַאּפ רעליוויצ ַא ."טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ דילגטימ ַא ,דלאוו

 טָאה ,ןינב ןשירעטילימ םעד ןופ רעיוט םייב ןענַאטשעג זיא רעכלעוו

 לקניוו ַא ןיא ןגױצעגנײרַא םיא ,סעּפָאלק יד ייב טּפַאכעגנָא ןדלַאװנירג

 ײױשעג ַא טָאה דלאוונירג עיש .ןקעטש ַא טימ ןגָאלש ןביוהעגנָא ןוא

 :רעגעלש םֹוצ ןָאטעג

 !רימ ןופ ריא טליוו סָאװ !ּפָא ךימ טזָאל --

 טרעפטנעעג רעגעלש רעד טָאה -- !ּפָא ךיד ךיא זָאל טָא --

 ַא ןגױצעגסױרַא ,ענעשעק רעד רַאפ ןָאטעג ּפַאכ ַא ייברעד ךיז ןוא

 ,ּפָאק סדלאוונירג ןיא ןטָאשעגסיוא ןֹוא רעװלָאװער

 רעד .ףיילש יד טרעכעלעגכרוד םענעלַאפַאב םעד טָאה ליוק יד
 ןוא טנַאװ רעד ייב טשטילגענּפָארַא ךעלעמַאּפ ךיז טָאה וענעסָאשעג
 ןיא ןעמוקעג זיא טױט רעד .דרע רעד וצ םינּפ ןטימ ןלַאפעג זיא
 -רעד ןבָאה עכלעוו ,"ןטסיטפנוקוצ , עכעלטנגוי רָאּפ ַא ,סעגר עכעלטע

 ןבָאה ייז רעבָא ,דרָאמ ןופ טרָא םוצ ןפַאלעגוצ ןענעז ,סָאש םעד טרעה
 ,טולב עשזולאק ַא ןיא ןגיל ןעזעג ןיוש ןדלאוונירג

 רָאי ןיא .ץישזלעב לטעטש ןופ טמַאטשעג טָאה דלאוונירג עיש
 ,רָאי 17 ןעוװעג טלַא זיא רע ןעוו .,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג רע זיא 8

 ןיא ,לטעטש ןייז ןופ עיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצ , רעד ןיא ןיירַא רֶע זיא
 -ָארּפ ןופ עיצקעסיטנגוי רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא רע זיא עשרַאװ
 .רעטעברַא דײלקַאב יד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעפ

 רעד .םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה םיא רעביא החיצר יד
 ןבָאה ןורא ןכָאנ .היול יד טנדרָאעגנייא טָאה "טפנוקוצ ,, דנוב-טנגוי
 ןענַאטשעג ןענעז רעטנזיוט רעקילטנעצ .,ןשטנעמ טנזיוט 10 טרישרַאמ
 ןגָארטעג ןענעז ןורא ןרַאפ .היול יד טרַאװעגּפָא ןוא געוו ןצנַאג ןפיוא

 ןענעז סע .ץנערק רעקילטנעצ ןוא רענעפ עטיור 40 ךרעב ןרָאװעג
 יז ןשיװצ --- סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןופ סעיצַאגעלעד ןעוועג ךיוא
 "רָא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןופ עיצַאגעלעד עסיורג ַא
 -טנגוי רעד ןופ ץנַארק ַא טימ עיצַאגעלעד ַא ןוא "רוט , עיצַאזינַאג
 -עג ןענעז רבק םייב .(ןויצ-ילעופ עטכער) "טייהיירפ , עיצַאזינַאגרָא
 ןופ רַאטערקעס ןופ עדער רעד ןופ ןטימ ןיא .,סעדער ןרָאװעג ןטלַאה
 יד טשימעגנירַא ךיז טָאה ,ברַאפלמיה לשרעה -- ןײארַאפ-דיײלקַאב

 רעזייה יד ףיוא .ןײגרעדנַאנַאפ ךיז ןליױפַאב םלוע םעד ןוא יײצילַאּפ

 ןוא ןטַאקַאלּפ-רעיורט טבעלקעגרעדנַאנַאפ ןרָאװעג ןענעז טָאטש ןופ
 ,דרָאמ ןגעוו ןפורפיוא
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 -טנגוי-רעטעברַא רעשיליוּפ רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד

 "טנגוי ןופ טעטימָאקילַארטנעצ םוצ טקישעגוצ טָאה "רוט, עיצַאזינַאגרָא

 טגָאזעג זיא סע רעכלעוו ןיא ,ץנעלָאדנָאק ַא ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב

 : ןרָאװעג
 ַא ןייז טעװ דלאוונירג עיש 'ח ןופ טיוט רעשיגַארט רעד ...,

 יַּפָא ,טנגוי-רעטעברַא רעצנַאג רעד ןֹופ טייקטיירג-ףמַאק ןופ לָאבמיס
 רימ ןקיניײארַאפ ,רבח םענעמוקעגמוא ןופ קנעדנָא םעד דובכ קידנבעג
 יד ןופ םענייא ןופ טסולרַאפ ןבילוצ רעצ רעייא ןיא ךייא טימ ךיז

 ,"םירבח עטסשידלעה
 רעד ףיוא טריגַאער ךיוא טָאה דנַאברַאפ-טנגוי רעשיטסינומָאק רעד

 טָאה רע .,רעגייטש ןקיטרַאנגיײא ןייז ףיוא רעבָא ,עמַארד רעקיטולב

 ןיא .רעטרעװ עכעלדנעש ןוא ץומש טימ לופ ןפורפיוא טזָאלעגסױרַא
 :סיהַא יד .עסערּפ עשיטסינומָאק יד ןבירשעג טָאה טסייג ןבלעז

 -ָאיצקַאער-שירָאטַאטקיד ןגעק רעטעברַא עכעלטנגוי יד ןופ ןעגנוטערט

 :ןפורעגנָא סעבַאגסױא עשיטסינומָאק יד ןיא ןעמ טָאה םישזער ןרענ
 -יא עיינ ןפַאש וצ ידכ, ,?עיצַאטסעפינַאמ ערענָאיצולָאװער-רטנַאק,
 ןבָאה ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברַא ףיוא ."םזישַאּפ םעד יבגל סעיזול
 -נָא םעד טרעַאב טָאה'מ ןעוו ,ןלעטשפיוא טלָאװעג טשינ ךיז ןטסינומָאק

 טעטש עקינייא ןיא .החיצר רעשיטטישַאפ רעד ןופ ןברק ןופ קנעד
 טװאורּפעג ייז ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-רעיורט ןלַאפַאב וליפא ייז ןענעז

 ,ןסײרּפָארַא
 "ָארּפ ןופ םרוטש ַא ןפורעגסױרַא טָאה דזאיעשּפ ףיוא סָאש רעד

 רעד .דנַאל ןצנַאג ןיא טנגוי-רעטעברַא רעשידי רעד דצמ טסעט
 ַא טזָאלעגסױרַא טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 ,1920 ,רַאונַאי ןט4 םעד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןפורעג ןוא ףורפיוא ןקימַאלפ

 -רָאפ ןענעז טעטש 150 ךרעב ןיא .טסעטָארּפ ןפרַאש ןופ גָאט ַא ןיא
 .סעיצַארטסנָאמעד-ןסָאג ןוא סעימעדאקאירעיורט .,ןעגניטימ ןעמוקעג

 ,טקילײטַאב ייז ןיא ךיז ןבָאה עכעלטנגוי טנזיוט 15 ךרעב
 זיא "גנוטייצ-סקלָאפ עיינ, יד ,"דנוב,, ןופ ןַאגרָא רעכעלגעט רעד

 ןגעוו תועידי ןוא ןעלקיטרַא בילוצ ןרָאװעג טריקסיפנָאק לָאמ רָאּפ ַא
 ןופ ןַאגרָא ןטימ ןעװעג זיא ענעגייא סָאד .דלאוונירג השעמ רעד
 ןופ 24 'ױנ רעד ."רעקעוו-טנגוי, םעד -- "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי
 זיא ןברק ַא, :ןעלקיטרַא ייווצ רַאפ ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא 9
 -נָאק זיא 1930 ןופ 1 'רנ רעד ."רעדרעמ רעד זיא רעוו, ןוא "ןלַאפעג
 רַאפ ןוא "טסעטָארּפ רעזנוא, :ןעלקיטרַא יד רַאפ ןרָאװעג טריקסיפ
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 -"טפטנוקוצ , םעד ,קָאטשנרעב טרעבלַא -- ןברק ןטייווצ ַא ןגעוו תונורכז
 ,1919 בױהנָא ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא רעכלעוו ,רעריפ

 עיצקַאדער יד טָאה ,1929 ,24 'רנ ןופ עיצַאקסיפנָאק רעד ןגעוו

 :גנודלעמ עלעיציפָא ַאזַא ןטלַאהרעד "רעקעוו-טנגוי ,, ןופ

 רענעסָאלשעג ןייז ףיוא טָאה טכירעג-ויירק רעװעשרַאװ סָאד,
 גַאלשרָאפ םעד ןרעהסיוא ןכָאנ ,1929 ,רעבמעצעד ןט18 םעד גנוציז
 ןכרוד עטריפעגכרודַא יד ןקיטעטשַאב .1 : ןסָאלשַאב ,רָארוקָארּפ ןופ
 "טנגוי , 24 רעמונ ןופ עיצַאקסיפנַאק טַאירַאסימָאק-גנוריגער רעװעשרַאװ
 רעוו , ןוא "ןברק ַא ןלַאפעג , ןעלקיטרַא יד טרָאד ןקורד רַאפ "רעקעוו
 טול ןכערברַאפ ַא ןֹופ םינמיס ןגָאמרַאפ סָאװ ,"רעדרעמ רעד זיא
 2 ןוא 2 ,1 ןעלקיטרַא יד ןוא טקעדָאק-ףָארטש ןופ לקיטרַא 129 םעד

 גנוטיירּפשרַאפ יד ןרעװרַאפ .2 .טנעדיזערּפ-הכולמ ןופ טערקעד ןופ
 ,"קורד ןטנָאמרעדנביױא ןופ

 ,רעדרעמ ןגעוו ןביירש טזָאלעג טשינ ןפוא ןיאב טָאה רוזנעצ יד

 רָאי 21 ,יקסװָארָאװַאי ּפראקילָאּפ ןסיוועג ַא ףיוא ןלַאפעג זיא דשח רעד
 סלַא רע טָאה טעברַאעג ,רַאסימָאק ןשיאיײצילַאּפ ַא ןופ ןוז ַא ,טלַא
 100 ןעוועג זיא טסנידרַאפ ןייז .קנַאב"םינצק רעשידיי ַא ןיא רעניד
 טקעלקעג םיא סע טָאה ,טגָאזעג ןילַא טָאה רע יװ --- שדוח ַא ןדליג
 ןעוועג ךעלנײשרַאװ זיא הסנכה עכעלטנגייא ןייז ."ןסָאריּפַאּפ ףיֹוא
 זיא דרָאמ ןיא לָאר עיונעג ןייז .ןלעוװק עטנַאקַאבמוא ערעדנַא ןופ

 םיא טָאה סע זַא ,ךעלגעמ ,ןרָאװעג טרעלקעגפיוא טשינ ךעלטנירג

 ,ןױשרַאּפ רעטייווצ ַא טריפעגסיוא

 ןעוועג ךעלנײשרַאװ זיא רעדרעמ רעד רעכלעוו ייב ,ײצילָאּפ יד
 ןבייררַאפ וצ סערעטניא ןַא טַאהעג טָאה ,רעטעברַאטימ רעמייהעג ַא
 ,טעצָארּפ ַא ןעמוקעגרָאפ דרָאמ ןטימ תוכייש ןיא זיא ךָאד ,ןינע םעד
 רעטנַאמרעד רעירפ רעד .לַאפוצ םענדָאמ ַא בילוצ סָאד זיא ןעשעג
 ןפוא ןזעירעטסימ ַא ףיוא ךיֹוא ןיילַא דרָאמ ןתעב זיא יקסווָארָאװַאי
 ןלייה טזומעג םיא ןַאד טָאה ןעמ ,ליוק ַא ןופ ןרָאװעג טעדנואוורַאפ
 ךַאװ סלַא ןענַאטשעג טנַאיצילָאּפ ַא וליפא זיא גָאט ןייא ןוא דנואוו יד
 -סיוא ןַא טריפרַאפ ןיילַא ןבָאה רעוט-"טפנוקוצ, עקינייא .טעב ןייז ייב
 רעטעדנואוורַאפ רעד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ןעמ ןוא גנושרָאפ
 ןטָאשעג סָאד טָאה רע יצ ,דרָאמ ןטימ ןדנוברַאפ זיא יקסווָארָאװַאי
 טכירעג סָאד טָאה סָאד -- ןױשרַאּפ רעטקעדטנַא-טשינ רעטייווצ רעד יצ
 ַא ןרָאװעג טריפרַאפ זיא ןיקסווָארָאװַאי ןגעק .ןלעטשטסעפ טפרַאדעג



 ץרעה .ש 32

 רעװעשרַאװ ןיא 1930 ילוי ןט22 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סעצָארּפ

 | ,טכירעג-זיירק

 ןטלַאהרַאפ טָאה רע זַא ,ןעװעג הדומ טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד

 רענייא .רעטיױוצ ַא רָאנ ,טשינ רע טָאה ןסָאשעג רעבָא ,ןדלאוונירג

 ,טױעלקרעד טכירעג ןיא טָאה קינוָאדָאשּפ-יײצילָאּפ ַא ,תודע יד ןופ

 ,טנעגַא-ײצילָאּפ רעמייהעג ַא -- ?רענעגייא ןַא, טָאה ןסָאשעג זַא

 ואלסעשט רעטעברַא-רעטסוש רעשיליוּפ רעד ,תודע רעטייווצ ַא

 םעד ןיקטװָארָאװאי ןיא טנעקרעד סעצָארּפ ןפיוא טָאה ,ץעלעשזטס

 ןטלַאהעגוצ ןדלאוונירג טָאה רענייא זַא ,טגָאזעג טָאה רע .רעדרעמ

 ןכָאנ ןַאד טָאה רעטלַאהוצ רעד .ןסָאשעג טָאה רעטייווצ רעד ןוא

 ."ןָאט טפרַאדעג טשינ ןעמ טָאה סָאד, : רעסיש םוצ טגָאזעג ןסיש

 עשיליוּפ ַא ,טאיוו עטתודע יד טקיטעטשַאב ךיוא טָאה עבלעז סָאד

 ,הגירה יד ןעזעג קילעפוצ טָאה סָאװ ,ןירעטעברַא

 יָאװַאי ןגעק ןגָאז תודע ןקידנטסַאלַאב םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ןוא קידלושמוא רַאפ טנעקרענא םיא טכירעג סָאד טָאה ןיקסווָאר

 םֹוצ טשינ ןוא ןטשרע םוצ טשינ זיא לייטרוא םעד ןיא .,טײרפַאב

 רעד ןופ הדירי עשילַארָאמ יד ןרָאװעג טריטסעפינַאמ לָאמ ןטצעל

 ןוא טײקיטפַאהנסיװעג ריא ןריולרַאפ טָאה סָאװ ,ץיטסוי רעשיליופ

 ןעמַאוכרָאהעג ַא ןיא טלדנַאװרַאפ רעמ ץלַא ךיז ןוא טײקיגנעהּפָאמוא

 ,טכַאמ-גנוריגער רעד ןופ טנעמורטסניא

 טקישעג טָאה ,רעדרעמ םעד טײרפַאב טָאה סָאװ ,ץיטסוי עבלעז יד

 ןוא ןריטסעטָארּפ ןופ אטח ןרַאפ עכעלטנגוי עשידיי ןירַא עמרוט ןיא

 טריטסערַא טָאה ןעמ עכלעוו ,יד ןשיווצ .,דרָאמ ןגעק ןרירטסנָאמעד

 -נירג םעד בילוצ עיצַארטסנַאמעד ַא טימ ןדיפנָא רַאפ טּפשמרַאפ ןוא

 טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ רעד ןעוועג ךיוא זיא ,דרָאמ-דלאוו

 רענליוו ןכרוד .ןַאמּפָא עקשֶאי --- ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ

 עכעלנע רַאפ ןוא םעד רַאפ ןרָאװעג טּפשמרַאפ רע זיא טכירעג-זיירק

 ןוא רעװעשרַאװ ןיא ףָארטש יד ןסעזעגּפָא זיא ןוא רָאי 3 ףיוא םינינע

 -רַאפ זיא .ַאניר לאפר רעוט-"טפנוקוצ; ןגעק ךיוא .סעמרוט רעקנָארוװ

 -ַארטטנָאמעד-דלַאװנירג רענליוו רעד בילוצ סעצָארּפ ַא ןרָאװעג טריפ

 ,טלעטשעגוצ טשינ טכירעג םוצ רעבָא ךיז טָאה רע ,עיצ



 לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס 6

 -סינומָאק ןטימ ןדניברַאפ וצ ךיז וואורּפ םענעגנולעג-טשינ ןכָאנ
 (8 ןוא 7 ןעלטיּפַאק ,לייט ןטשרע עז) לָאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיט
 ץוחמ טייצ ערעגנעל ַא ןענַאטשעג גנוגעװַאב-טנגוי עשידנוב יד זיא
 טכארטַאב רעבָא סָאד טָאה'מ ,גנוקינייארַאֿפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעדע

 קילטנעצ ַא טרעיודעג טָאה יױזַא .גנוניישרעד עקילייווטייצ ַא רַאפ
 ,רָאי

 -רעביא עשיגָאלַאעדיא ענעגייא יד ןוא ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יד

 רעשידנוב רעד ןשיווצ גנורעטנענרעד ַא וצ טגנערבעג ןבָאה ןעגנוצַאש
 ,לַאנַאיצַאנרעטניא טנגוי ןשיטסילַאיצַאס םעד ןוא טנגוי

 -עג טעדנירגעג זיא לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד
 ןפיוא .טרַאנטוטש ןיא ,1907 ,טסוגיוא 26724 ןופ געט יד ןיא ןרָאװ
 טנזיוט 50 םורַא ןטערטרַאפ ןטַאגעלעד 22 ןבָאה רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג

 : ןעוועג ןענעז רעדנעל עטריטנעזערּפער יד .רעדנעל 13 ןופ רעדילגטימ
 ,עילַאטיא ,ץייוש ,ןרַאגנוא ,עיכעשט ,עיגלעב ,ךיירטסע ,דנַאלשטייד
 סלַא .עילַארטסיױא ןוא ןדעווש ,קרַאמענעד ,דנַאלָאה ,דנַאלגנע ,עינַאּפש
 ןקידנריפנָא ןיא ."דנוב, ןופ רעייטשרָאפ ןעוועג ךיוא ןענעז טסעג

 -עג רעטעּפש ןבָאה עכלעוו ,רעוט-טנגוי ןרָאװעג טלייוועג ןענעז ָארויב

 לרַאק יוװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא לָאר עקידנטיײדַאב ַא טליּפש
 ,ןדעווש) רעלעמ ,(דנַאלַאה) טסלָאה דנַאלָאר ,(דנַאלשטיײד) טכענקביל

 ןרָאװעג טלייושג זיא רַאטערקעס סלַָא .א .א (ךיירטסע) יקסרַאניװ
 רעשיכירטסע רעד ןופ רעריפ רענערַאװעג-טמירַאב רעטעּפש רעד
 "טלעוו רעטייווצ רעד תעב) גרעבענאד טרעבָאר עיטַארקַאמעד-לַאיצַאס
 "ראה ןדיי רעניו ערעדנא טימ ןעמַאוצ סיצַאנ יד םיא ןבָאה המחלמ
 ואוו ,םישטנעיװשָא ןופ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןליוּפ ןייק טּפעלש

 | ,(ןעמוקעגמוא זיא רע

 תועד-יקולח עקרַאטש ןעוועג ןענעז "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןיא
 -רעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצַאס ןיא ןטערטנײרַא ןופ עגַארפ רעד םורַא
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 -ַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס םוצ גנורעטנענרעד ַא .לַאנָאיצַאנ
 ךיז טָאה לכ םדוק ,ןרָאי ייר ַא ןופ ךשמב ןעמוקעגרָאפ זיא לַאנָאיצ
 ןשיטסילַאיצָאס ןכעלרעי םעד ןרעייפ ןביוהנָא ןיא טקירדעגסיוא סָאד
 -פםעס ביױוהנָא טשינ ,רעבָאטקָא ביױהנָא ןופ עטַאד רעד ןיא גָאט-טנגוי
 ,רעגַאל ןשיטסינומָאק ןופ גָאט-טנגוי רעד ןעוועג זיא סָאװ ,רעבמעט
 יד ןריפכרוד םימעט עשיטקַארּפ בילוצ טנגוי עשידיי יד טגעלפ ,בגַא)
 ,גָאטנוז ןטשרע םעד טשינ ןוא שדוח ןופ תבש ןטשרע םעד גנורעייפ
 רעטייווצ ַא .(גנורעייפ רעד ןופ גָאט רעלעיציפָא רעד ןעוועג זיא סָאװ

 ליײטנָא ןכרוד ןרָאװעג טכַאמעג זיא טירש-גנורעטנענרעד רעקיטכיוו
 ןיא ,ןיוו ןיא ילפנעמַאזוצ-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןיא
 גוצ רעלעיצעּפס ַא ןעגנַאגעגּפָא טלָאמעד זיא ןליוּפ ןופ ,1929 ,ילוי
 ןטסצ ,ןטעל ,ןשטייד ,ןדיי ,ןקַאילַאּפ --- רעמענליײטנָא טנזיוט בורק טימ
 ךעלדיימ ןוא ךעלגניי 150 ןעוועג ךיוא ןענעז ייז ןשיווצ .רעדנעלניפ ןוא
 ,גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןֹופ

 טנזיוט 25 טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,ילפנעמַאזוצ ןכָאנ

 ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןיוו ןיא זיא ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ עכעלטנגוי
 ,לַאנָאיצַאנרעטניא- טננוי ןשיטסילַאיצַאס ןופ סערגנָאק רעטירד רעד

 ןיא רעדילגטימ טנזיוט 220 טימ ןדנַאברַאפ 50 ןטערטרַאפ טָאה סָאװ
 -טנגוי ןופ טנערעפער רעד טָאה סערגנָאק ןקיזָאד ןפיוא .תוכולמ 7
 רעריפ רעד ,טזָאלעגסױרַא טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא רעד סָאװ ,טסעפינַאמ
 -רעד ,םערטשדנאל .ר טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידעווש רעד ןופ
 :טרעלק

 ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצָאס ַא ןַארַאפ זיא ןליוּפ ןיא ךיוא,
 סָאד -- לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס םעד ץוחמ טייטש סָאװ
 יד זיא "טפנוקוצ , יד זַא ,ןסייוו רימ ,"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד זיא
 ,ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצָאס עטסקרַאטש ןוא עטסטלע

 טכַארבעג תינברק ליפ טָאה יז :טײהנעגנַאגרַאפ עלופמור ַא טָאה יז
 טיול ייס .טייקיטעט עטיירב ַא טריפ יז .םזילַאיצָאס ןרַאפ ףמַאק ןיא
 עשיטסילַאיצַאס עטוג ַא יז זיא םישעמ עריא טיול ייס ןוא טסייג ריא
 -טנעָאנ רעד ןיא זַא ,גנונעפָאה יד סיוא קירד'כ .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 "גיא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס םוצ ןייטשוצ "טפנוקוצ , יד טעוװ טייצ רעטס
 ,?לָאנַאיצַאנרעט

 ןעמוקעגפיונוצ ךיז עשרַאו ןיא זיא ,1920 ,רַאורבעּפ ןט9 םעד
 ,לַאנַאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןופ ָארויב סָאד עיסעס ַא ףיוא
 םעד דובכל טָאה עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד
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 ,עימעדַאקַא טנגי עסיורג ַא "םוענעטַא , ןופ לָאז ןיא טנדרָאעגנייא
 ןעסנאה ןוא ךיירטסע ןופ ץנייה סעדער ןטלַאהעג ןבָאה סע רעכלעוו ףיוא
 -ַאיד ןאמרעה רעריפ-רעטעברַא רעשיליופ יד ךיוא יוװ ,קרַאמענעד ןופ
 רעכלעוו ,"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד .יקסווָאנַאדז ןוא יקסניּפאשט ,דנַאמ
 םירבח 150 טימ ןטערטרַאפ ןעוועג זיא ,ןרָאװעג ןדַאלעגנייא לעיציּפָא זיא

 רעד טָאה עימעדַאקַא רעד ןופ גנונעפע רעד ךָאנ ךיילג .סעטרבח ןוא
 רָאפ םעד טרָאװ עטשרע סָאד ןבעגעג אוביד ווַאלסינַאטס רעציזרָאפ
 ,שידיי ןיא טדערעג טָאה רעכלעוו ,"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ רעייטש
 ,שטייד ןוא שיליוּפ

 גורעטנעגרעד עשינַאלַאכיסּפ ַא ןפַאש ןפלָאהעג טָאה ץלַא סָאד

 רעשיטסילַאיצַאס רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןוא "טפנוקוצ , רעד ןשיווצ
 טכַאמעג ןענעז טירש עטערקנַאק רעמ עטשרע יד .גנוגעווַאב-טנגוי
 טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .,1920 טפלעה רעטייוצ רעד ןיא ןרָאװעג

 ןקידנגלָאפ ןעמוקַאב טלָאמעד טָאה ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ

 ; ווירב

 ! םירבח עבושח,
 "ףבוב , רעד זַא ,טסואורעד ךיז רימ ןבָאה תועידי-עסערּפ ןופ

 -ָאס ןיא ןטערטוצנײרַא ןטָאלשַאב רָאטנעמַאזוצ ןטצעל ןייז ףיוא טָאה

 טימ ךייא וצ רעבירעד ךיז ןדנעו רימ .לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצ
 -ייא זַא ,טייקכעלגעמ יד ךיוא ןַארַאפ טשינ טציא זיא סע יצ ,עגַארפ רעד

 -אנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןיא ןסילשנָא ךיז לָאז עיצַאזינַאגרָא רע
 ןלָאז רימ ןעוו ,דיירפ עסיורג ַא זנוא רַאפ ןעוועג טלָאװ סע .,לַאנָאיצ
 "םילַאיצַאס ןיא דילגטימ א רַאפ עיצַאזינַאגרָא רעייא ןטכַארטַאב ןענַאק
 עידומ זנוא ךייא רימ ןטעב רעבירעד ,לַאנָאיצַאנױעטניא-טגגוי ןשיט
 לָאז עיצַאזינַאגרָא רעייא זַא ,טכיזסיוא יד ןַארַאפ זיא סע יצ ,ןייז וצ
 .לַאנָאיצַאנרעטניא רעזנוא ןיא יז ןעמענפיוא ןגעוו זנוא וצ ןדנעוו ךיז

 ,סורג-טנגוי ןשיטסילַאיצַאס טימ
 ,"לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס

 "ויא םוצ טקישעג טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה ווירב םעד ףיוא
 :רעפטנע ןקיזָאד םעד לַאנָאיצַאנרעט

 ! םירבח עבושח,

 רעד רַאפ ךייא ןעקנַאד רימ ,ןטלַאהרעד רימ ןבָאה ווירב רעייא
 .עיצַאזינַאגרָא רעזנוא יבגל סױרַא טזייוו ףיא סָאװ ,טײקמַאזקרעמפיוא

 "בא רעשיטילַאּפ סנעמעוו רעטנוא ,"דנוב, רעד ,ײטרַאּפ רעזנוא

 ןסָאלשַאב רָאפנעמַאזצ ןטצעל ןפיוא טָאה ,ךיז ןעניפעג רימ גנוריּפ
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 טימ םכסה ןיא  .לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןיא ןטערטוצנײרַא

 רַאפ ,רעשיטילָאּפ ַא סלַא ,סולשַאב רעקיזָאד רעד זיא טוטַאטס רעזנוא

 -טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןיא טירטניײרַא רעזנוא ,קידנטכילפרַאפ זנוא

 "וצ רעזנוא ךרוד ןרעוו ןסָאלשַאב ךָאנ רעבָא זומ לַאנָאיצַאנרעטניא

 גנונדרָא"גָאט רעד ףיוא ןייטש טעו עגַארפ עקיזָאד יד ,רָאפנעמַאז

 ,רָאפנעמַאזוצ ןטסטנעָאנ רעזנוא ןופ
 ,סורג ןשיטסילַאיצָאס טימ

 ,"ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי

 ןעמוקעגרָאפ גארּפ ןיא זיא ,19232 ,רעבָאטקָא ןט10 ןוא ןטפ םעד

 רעד .לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןופ סערגנָאק רעט4 רעד

 .ןקילײטַאב וצ ךיז גנודַאלנייא ןַא ןעמוקַאב טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי

 ַאזַא ןעמונעגנָא טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה םעד טימ תוכייש ןיא

 : סולשַאב ןלעיּפיצנירּפ

 "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ םונעלּפ רעד ,

 :טסעפ טלעטש ןלױּפ ןיא

 טעברַא ןייז טריפעג קידנעטש טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד 1

 -ַאיצָאס ןרַאפ ףמַאק רעד .םזילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ טסייג ןיא

 רעד .אפוג ןסָאמ עשיטסילַאיצַאס יד ךרוד ןרעו טריפעג זומ םזיל

 -סָאמ רעד וצ גנואיצאב עוויטיזָאפ ַא טָאה "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי

 -- טנגוי רעשירַאטעלָארּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא

 .לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצַאס םוצ

 ,סָאד ןייז וצ ןופ טייוו ךָאנ זיא לַאנָאיצַאנרעטניא רעקיזָאד רעד ;2

 זיא רע .םיא ןופ ןרעדָאפ ןטסילַאיצַאס ערענָאיצולָאװער סלַא רימ סָאװ

 טרעהעג םיא וצ .טייהרעמ עשיטסימרָאפער ַא ךרוד טשרעהַאב ךָאנ

 רעקיניזטסואװַאב-סַאלק רעד ןופ טייהרעמ עטסערג-טייוו יד רעבָא

 עקיצנייא יד זיא רע ןוא רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק ןיא טנגוי-רעטעברַא

 ןוא ןענָאק רימ ואוו ,ענערַא-טנגוי עשירַאטעלָארּפ עלַאנָאיצַאנרעטניא
 עשיטסילַאיצָאס-רענָאיצולָאװער רעזנוא קורדסיוא םוצ ןעגנערב ןפרַאד

 ןקריוו ןטנעמעלע זנוא וצ עטנעָאנ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןוא גנולעטש

 ,גיז ריא רַאפ

 גנואיצַאב רעזנוא ןגעוו ךיוא טרידיצעד טייז רעטייווצ רעד ןופ 3

 רעד ןופ גנולעטש יד לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס םוצ

 "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל רעטצעל רעד  ,ײטרַאּפ

 רעזנוא ןופ ןסולשָאב יד זַא ,ןסָאלשַאב קימיטשנייא טָאה ןליוּפ ןיא
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 -ַאזינַאגרָא רעזנוא ףיוא לח ךיוא ןענעז לַאנָאיצַאנרעטניא ןגעוו ײטרַאּפ
 לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןיא "דנוב , ןופ סולשנָא רעד .עיצ
 "טב עוויטיזָאּפ רעונוא טלעטשעגטסעפ פיצנירּפ ןיא רעבירעד טָאה

 ,לַאנַאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצַאס םוצ גנואיצ

 -לַארטנעצ רעד טלַאה תוחנה עטנַאמרעד יד ןופ קידנעײגסױרַא 4
 ןלעמרָאפ םעד ןסילשַאב ןיילַא קידנענַאק טשינ -- קיטיינ רַאפ טעטימָאק
 בילוצ ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןיא טירטניײרַא
 ןקילײטַאב וצ -- רָאפנעמַאזװצ ַא טציא ןפור וצ טייקכעלגעממוא רעד
 לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצַאס ןופ סעדגנָאק ןטסטנעָאנ ןיא ךיז
 ,?טכער-גנוטַארַאב טימ

 ןוא גנוקילײטַאב רעד ןגעק ןעוועג זיא .ק ,צ ןיא טייהרעדנימ ַא
 ןיא טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ רעד ,עיצולָאזער רעד ןגעק טמיטשעג
 ןט4 םוצ עיצַאגעלעד ַא ןקיש ֹוצ טמיטשַאב סולשַאב ןייז טימ םכסה
 יז לייוו ,ןרָאפעג טשינ רעבָא זיא עיצַאגעלעד יד .נארּפ ןיא סערגנָאק

 רעסעּפ עשידנעלסיוא ןבעג וצ טנַאזעגּפָא ךיז טָאה גנוריגער עשיליוּפ
 רעד ןופ רעייטשרַאפ יד ךיוא יו ,"טפנוקוצ , ןופ רעייטשרָאפ יד

 טָאה סערגנַאק ןופ רעציזרָאפ רעד .,טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשיליױופ
 ןבעגוצסױרַא טגָאזעגּפָא ךיז טָאה גנוריגער יד זַא ,םעד ןגעוו ןדלָאמעג
 טָאה גנודלעמ יד .רעסעּפ עשידנעלסיוא ןליוּפ ןופ ןטַאגעלעד יד
 -עגנָא טָאה סערגנָאק רעד .גנוגערפיוא ןופ םרוטש ַא ןפורעגסיױרַא
 רעשיליופ רעד ןופ גנולדנַאה רעד ןגעק עיצולָאזער-טסעטָארּפ ַא ןעמונ

 -יצאס רעד וצ גנוטירגַאב ַא טקישעגרעביא קיטייצכיילג ןוא גנוריגער
 ,ןליוּפ ןיא טנגוי רעשיטסילַא

 טָאגעלעד רעד טָאה סערגנָאק רעגָארּפ ןפיוא עטַאבעד רעד ןיא
 ןיא דנַאברַאפ-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעייטשרָאפ ַא --- ןָאסלגניי

 טדערעג -- טנגוי רעשידנוב רעקיטרָאד רעד ןופ רעריפ ַא ןוא דנַאלטעל

 ,ןלוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ לָאר רעד ןגעוו

 וירב ַא טנעיילעגרעביא רַאטערקעס רעד טָאה סערגנָאק ןפיוא
 ןטַאגעלעד יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא סָאװ ,דנוב-טנגוי ןופ
 ; טלַאהניא אזַא טָאהעג טָאה ווירב רעד .,לַאטיײב ןשימרוטש טימ

 -טנגוי ןשיטסילַאיצַאס ןופ סערגנָאק ןט4 ןופ םוידיזערּפ םוצ,
 ; לַאנָאיצַאנרעטניא

 ,םירבח עבושח
 עשידנעלסיוא ןייק ןבעגעגסױרַא טשינ טָאה גנוריגער עשיליוּפ יד

 -טננוי ןשיטסילַאיצַאס ןופ סערגנָאק וצ עיצַאגעלעד רעזנוא רעסעּפ
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 "יד יד זנוא רַאפ טכַאמעג ךעלגעממוא טימרעד ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא
 ןקיזָאד ןיא רעבירעד ןליוו רימ .סערגנָאק ןיא גנוקילײטַאב עטקער
 טגָאזעג טלָאװ עיצַאגעלעד רעזנוא סָאװ ,סָאד ןבעגרעביא רוציקב ווירב
 ןעמונעגוצ טשינ ריא ייב טלָאװ ןעמ ןעוו ,ענובירט-סערגנָאק רעד ןופ

 .י.ןעמוק וצ ךייא וצ טייקכעלגעמ יד
 טמענ ,ןליוּט ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד ,עיצַאזינַאגרָא רעזנוא

 -קע רעזנוא ןופ רָאי 25 יד ןופ ךשמב .רעדילגטימ טנזיוט 10 םורָא
 רעשיוַאצ רעקיטולב רעד רעטנוא ןרָאי ייר ַא ןופרעד) ץנעטסיז
 -עגסיוא ןוא ןפמַאק ערעווש ךס ַא טפמעקעגסיוא רימ ןבָאה (טפַאשרעה
 ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עטרינילּפיצסיד ,עקרַאטש ַא טיוב

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ךיז ןעניפעג רימ
 יו טקנוּפ ,ןליוּפ ןיא "דנוב , ןופ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ײטרַאּפ
 ײןסַאלק רעד .זַא ,טגייצרעביא רימ ךיוא ןענעז ױזַא ,ײטרַאּפ רעזנוא

 -קיצנייא רעד זיא םזילַאיצָאס ןרענָאיצולַאװער ןופ טסייג ןיא ףמַאק
 ןענעז רימ .גנואיירפַאב רעשירַאטעלָארּפ רעד וצ געוװו רעקיטכיר
 רעד ןופ גנולעטש רעקיטציא-זיב רעד טימ ןדירפוצ טשינ רעבירעד
 ,לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןופ טייהרעמ רעשיטסימרָאפער
 לַאנָאיצַאנרעטניא טנגוי ןשיטסילַאיצָאס םעד רעבָא ןענעקרענא רימ
 עיצַאזינַאגרָא -ןסַאמ עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא עסיורג יד רַאפ
 ואו ,ענערַא עקיצנייא יד רַאפ ןוא טנגוי רעשירַאטעלָארּפ רעד ןופ
 -סילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ רעוועג סָאד טדימשעג טרעוו סע
 ,ףמַאק ןשיט

 .רעטניאיטנגוי ןשיטסילַאיצַאס ןופ סערגנָאק רעגָארּפ רעד לָאז
 ןפַאשעג טָאה סע סָאװ ,עגַאל רעיינ רעד קידנכערּפשטנַא ,לַאנָאיצַאנ
 "ולָאװער עיינ ףיוא ןריפפיורַא --- םזילַאטיּפַאק רעטריטָארקנַאב רעד

 רעד רַאפ טנגוי רעשירַאטעלָארּפ רעד ןופ ףמַאק םעד ןגעוו ערענָאיצ
 ,טזילַאיצָאס ןופ גנוכעלקריוורַאפ

 ןייז ןיא גלָאפרעד ןלופ סערגנָאק םעד רימ ןשטניוו ןיז םעד ןיא

 ,טעברַא
 ,סורג ןשיטסילַאיצָאט טימ

 -טנגוי ןופ טעטימָאק לַארטנעצ
 ,יןלױּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב



 טײקטריזינַאגרָא ןופ דַארג רעכױה .ז

 :ןבירשעג ךילרע קירנעה טָאה "דנוב , ןופ לבוי ןקירָאי-20 םוצ

 ,טייקנדנובעגוצ יד ןעוועג קרַאטש ױזַא טציא זיב זיא סָאװרַאפ,

 "נוא לייוו ? "דנוב , םעניילק רעייא ןוא ןסיורג רעזנוא ןשיווצ עביל יד

 -עטסײגַאב ןוא טפַאשיירט רעייז ןיא גניי ןבילבעג ןענעז ?עסיורג , ערעז

 -סױרַא ןבָאה ?עניילק , ערעזנוא ןוא ,לַאעדיא ןשיטסילַאיצַאס ןרַאפ גנור

 ,"ןביולג ןשיטסילַאיצָאס ןגניי רעייז ןיא טייקטסנרע ליפ ױזַא ןזיוועג

 .(1927 ,20 'רנ ,"רעקעוו-טנגוי ,)

 ןוא טייקטסנרע קיטייצכיילג ןוא טייקגניי עקידנזיורב עכעלריטַאנ

 יד ןיא ."טסיטפנוקוצ , ןופ קהבומ ןמיס רעד ןעוועג ןענעז תוירחא

 עיולב ַא :טליײטעגסיוא ךעלרעסיוא ךיוא ךיז רע טָאה ןרָאי ערעטעּפש

 ףיוא ןָאטעשז םענעלַאטעמ ַא טימ ןוא טַאװַארק ןטיוד ַא טימ עזולב

 ,ץַאל רעד
 "עג ?ןטסיטפנוקוצ , יד ןבָאה גנולייצסקלָאפ רעד וצ 1921 רָאי ןיא

 ןוא .רעטומ סלַא שידיי ןבעגנָא לָאז ןעמ זַא ,עיצַאטיגַא ןַא טריפ
 זיא לַאעדיא רעייז .זָאלעיגילער סלַא ןענעכיײצַאב ךיז ןוא ךַארּפש-דער
 ,ףוטלוק רעשידיי רעד טימ ןדנוברַאפ ףיט ,דיי רעכעלטלעוו ַא ןעוועג

 ערעדנוזַאב טימ חסונ-סנבעל םענעגייא ןַא טעברַאעגסיוא ןבָאה יז
 ,רָאמוה ןוא רָאלקלָאפ ןקיטרַאנגײא ןַא טימ ,םיבוט-םוי ןוא םיגהנמ

 ןטייברַאפ וצ ףיוא .ןעקנעד טרַא רעייז ןיא ךירטש ןשיפיצעפס ַא טימ
 טַאהעג יז ןבָאה באב העשת ןוא םירוּפ ,רוּפכ-םוי ןוא הנשה שאר
 בוט-םוי-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ,סעיצולָאװער ןופ געטרָאי
 -המחלמ-יטנַא ןַא ,גָאט-טנגוי ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ,יַאמ ןט1 םעד ---
 -רַאפ ,ןזיירק יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רוביצב ךיז ןבעלסיוא רעייז ,גָאט
 .ןעילפנעמַאזוצ ,ןרעגַאל ,ןעגנולמַאז

 ןטײרּפשרַאפ וצ ידכ ,לטעטש וצ לטעטש ןופ ןרעדנַאװ ןגעלפ עכנַאמ

 ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןיא .,ךס א ןופ ליּפשיײיב ןייא .,ןעיידיא עדעייז

 : ןסערק-חרזמ יד ףיוא) ןישטושטש
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 ןענעז ייז ,לטעשז ןייק סופוצ קעװַא ןענעז םירבח ייווצ ערעזנוא ,

 ,ןעוװעג זיא החרט רעייז ןופ רּכש רעד .רעטעמָאליק 106 ןעגנַאגעג
 ןוא "טפנוקוצ, ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןטלַאהעגּפָא ןטרָאד ןבָאה ייז סָאװ

 ,(1928 ,24 'רנ .וו ,י) ,"ףיקס ,

 ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןענעז טייקנבעגעגרעביא ןוא םזילַאעדיא טימ

 ןעגנערב רימָאל ,דילגטימ ןטסטושּפ םעד זיב ןציּפש יד ןופ -- עלַא
 :ןליוּפ ןופ ןטנגעג -חרזמ יד ןופ עלעטעטש ַא ליּפשיײיב סלַא

 ןיא עיויא ןיא זנוא ייב רעטעברַא עכעלטנגוי יד ןופ עגַאל יד,
 םעניילק ַא רַאפ גָאט ַא העש 14 זיב ןטעברַא רימ .ערעווש ַא רעייז
 . ןיא ךעלגעט רימ ןעמוק טעברַא רעקידנרעטַאמרַאפ רעד ךָאנ .,ןיול
 ,טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה רימ יו ,טייצ עצרוק ַא טשרע .,לַאקָאל רעזנוא
 יד ןייז זנוא רַאפ ףרַאד סע רעייט יוװ ןיוש רימ ןעײטשרַאפ ךָאד ןוא

 ,(1927 ,2 'רנ .וװ .י) .?שיצַאזינַאגרָא

 ןלױּפילַארטנעצ ןיא ךעלטעטש עניילק ןופ סעיצנעדנַאּפסערָאק

 ; ןלייצרעד

 100 זיב טרעסערגרַאפ ךיז טָאה (ןיבמָאג ןיא) עיצַאזינַאגרָא יד ,
 ןטנעמעלש עטסמירָא יד ןראװעג טריזינַאגרָא ןענעז ייברעד .רעדילגטימ

 ,(1927 ,5 'רנ .וװ .י) ,"לטעטש ןופ
 םעד ךיז םורַא טריּפורג (ןילָאװרַאג ןיא) עיצַאזינַאגרָא רעזנוא,

 יד עיּפשמ ךיוא ןענעז רימ .טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ בור
 ,(1927 ,1 'רנ .וװ ,י) ,"ןלוש "ענכעשוװוָאּפ , יד ןופ רעליש

 יד ןעוועג זיולב טשינ זיא סָאד -- "לטעטש ןופ עטסמירָא יד ,

 ןיא .םוטעמוא טעמכ ןעוועג זיא ױזַא -- ןיבמָאג ןופ עיגעליווירּפ
 סָאװ ,טנעמורטסניא ןַא ןעזעג טנגוי עטסמירָא יד טָאה "טפנוקוצ , רעד

 ןבעגוצ ןוא ןביוהפיוא שימָאנָאקע וליפא זייוולייט ןוא לערוטלוק יז טעוו

 "עג טשינ ךיוא זיא ױזַא טקנוּפ .תובישח עשיטילָאּפ ןוא עלַאיצָאס ריא
 ףיוא "טפנוקוצ , רענילאוורַאג רעד ןופ העּפשה יד םַאנסיוא ןייק ןעוו
 עשילױוּפ יד ןעוועג ןענעז סָאד) ןלוש "ענכעשווָאּפ , יד ןופ רעדניק יד
 יד ןבָאה קנַאב-לוש רעד ףיוא קידנציז ךָאנ ,(ןלושסקלָאפ עשהכולמ

 סָאװ ,געווסנבעל רעייז ךיז רַאפ טנכייצעגנָא ןיוש רעדניק-סקלָאפ
 ,דנוב-טנגוי ןכרוד טריפ

 ןבָאה גנוריפפיוא רעכעלנעזרעּפ ןֹוא טייקיניזטסואווַאב רעייז טימ
 ; עיטַאּפמיס ןופ רעפסָאמטַא ןַא ךיז םורַא ןפַאשעג ןטסידנוב-טנגוי יד
 ךיז עיצַאזנַאגרָא טנגוי יד טָאה טייקיטעט רעטגייווצרַאפ ריא טימ



 241 ןלוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי

 סָאװ ,רעדנואוו ןייק טשינ רעבירעד זיא'ס .ןעזנָא ןסיורג ַא טױעבָארעד

 ,טפַארק"ריברעװ עקרַאטש ַא טגָאמרַאפ טָאה יז

 -טימ עיינ ןריברעוו ךעלרעהפיואמוא זומ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ַא
 -גנַאגרעביא ןַא זיולב ויא יז סָאװ ,םעט ןטושּפ ןבילוצ ןיוש רעדילג

 ןָאק רדאק-ןריציפָא רעד .ײמרַא רעד ןיא יװ ױזַא זיא'ס .,ּפאטע
 ײמרַא רעד ןיא ןביילב ןָאק עסַאמ-רענלעז יד רעבָא ,ןרָאי עגנַאל ןעניד

 ,רָאי רָאּפ ַא סנטסכעה טרעיוד סָאװ ,טייצ-טסניד עטמיטשַאב ַא רָאנ

 ךעלרעיזרָאי ןעמ טָאה ,רָאי ץנַאג ַא גנוריברעוו רעלעודיווידניא ץוחַא
 טגנערבעגניירַא ןבָאה סָאװ ,סעינַאּפמַאק-גנוריברעוו עסיורג טריפעגכרוד

 ץַאלּפ ןקידייל םעד ןליפרַאפ וצ ידכ ,רעדילגטימ עיינ טנזיוט 372 םורָא

 -רעװ יד .ןײגסױרַא ןפרַאד עכלעוו ,ענעסקאוועגרעביא ןיוש יד ןופ
 "כיילג דנַאל ןצנַאג ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענעז סעינאּפמאק-גנוריב
 טימ -- םַארגָארּפ ןטעברַאעגסױא-לַארטנעצ לעיצעּפס ַא טיול קיטייצ

 -נענערב טימ ןגוצ ,ןעגניטימ-טרעצנָאק ,ןעגנורעייפ ,ןטַאקַאלּפ עקיברַאפ

 ,וו.א.א ןעלקאפ עקיד
 -- סעיצַאזינַאגרָא עטסערג ייווצ יד ליּפשייב סלַא ןעמענ רימָאל

 רָאי םענעי ןיא טָאה עשרַאװ .1921 רָאי ןיא -- שזדָאל ןוא עשרַאװ
 ,345 --- שזדָאל ,רעדילגטימ עיינ 480 טריברעוו

 עטרילָאזיא ןייק ןעוועג טשינ זיא "טפנוקוצ , רעד ןופ גנוקריוו יד
 חעּפשה רעשידנוב רענײמעגלַא רעד ןופ לייט ַא ןעוועג זיא יז ,גנוניישרעד

 ; דליב ַאֹוַא רימ ןבָאה 1927 רָאי ןיא דנַאטשוצ ןגעוו ,דנַאל ןיא

 150 ןיא סעיצַאזינַאגרַא טנַאמרַאפ "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד,
 -טנגוי רעטנזיוט ליפ .טעטש 100 ךָאנ ןיא ןעגנודניברַאפ ןוא טעטש

 רעטנוא טריזינַאגרָא (ןענָאיַאר 18) דנַאל ןקע עלַא ןיא ןענעז עכעל
 רעדניק 1000 רָאי ןטצעל ןיא ןנָאה טעטש 20 ןיא ,ןָאפ רעשידנוב רעד
 ייד ַא ןיא .החּפשמ רעשידנוב רעד וצ "ףיקס , ןכרוד טקיניײארַאפ ךיז
 עלעיצעּפס ןפַאשעג רעטסעווש ןוא סעמַאמ ערעזנוא ךיז ןנָאה טעטש

 -רוטלוק עשידיי עשיטָאטש 20 יד ןופ; ."ףאי, -- סעיצַאזינַאגרָא
 ןגָאמרַאפ ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד ןופ (ןטַאר-לַארטנעצ) ןטמָא
 ,?םָאנסיוא ןַא זיא םלעכ זיולב .,טייהרעמ עשידנוב ַא 9

 ,(1927 ,20 'רנ .וװ .י ,רעכיילג .א)

 עג דנוב-טנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד טָאה 1931 ףוס
 ןעמ טָאה רעירפ .ןזיירק 54 ןיא טלייטעגנייא ,רעדילגטימ 1500 טלייצ
 ןענעז ןזיירק 54 יד ."דנוב , ןיא טקישעגרעביא רעדילגטימ רעטרעדנוה
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 -לדנַאה ןופ 10 ,רעטעברַא עכעלטנגוי ןופ 40 :טלייטעגנייא ןעוועג
 עשידיי ןופ ןכַאפ עלַא טעמכ .רעליש ןופ 4 ,עטלעטשעגנָאדָארויב ןוא
 ןענעז סע .עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןטערטרַאפ ןעוועג ןענעז רעטעברַא

 -לעּפ ,עגארּפ -- טעטשרָאפ רעװעשרַאװ יד ןטערטרַאפ ןעוועג ךיוא
 טָאה רעטלע רעד  .ָאכָארג ,קעזנָאװָאּפ ,ענדורב ,עטָאכא ,ענזיוועצ
 זיא עּפורג עטסקרַאטש יד .רָאי 21 רעביא זיב 15 ןופ טלקַאװעג ךיז

 עטסקרַאטש-טייווצ יד ,(טנעצָארּפ 55 םורַא) רָאי 18 זיב 15 ןופ ןעוועג
 ,(טגעצָארּפ 30 בורק) רָאי 21 זיב 18 ןופ רעטלע ןיא ןעוועג זיא

 :ןעוועג טלָאמעד זיא ןכַאפ טיול לעטשנעמַאזוצ רעד

 44,606. 5 2255. 6666. .א 6.6 א 6.6. 6666 ץ.6..66 6666 6 דיײלקַאב

 שי אי יי יא יי א ריי ליטסקעט

 וע א א יי וי ייי עטלעטשעגנָא סלדנַאה

 10:206 5555 556 555 6666 6 א 6.6 6.6 6... 5665 6666.5666564 רעדעל

 566....,...4:200 5566 6666 .6 6,666. .6666666 אב עירטסודניא:ימוג

 24600.559 5555 6 56 6626 6.2 6.2. א6 א... ...66 6.6... 66626+ ץלָאה

 2,900... .....5,656666 6666. 6.6 66. א6..א6א6,אאאא 66 לַאטעמ

 14102..... 9255. 666. 6 66 6.6... א... .666.6666...56+ גנורענרעד

 14100....... 966 .עא2 6666. 6ץ6 6666 ,6 6666. .6666.6.666664 רעקורד

 222666.....04600 5555: 44555::655555962554:445566665 ריפַאּפ
 2 55.5255565...00 6666. 6665 6. 1244...56.16 ןכַאפ ערעדנַא עקינייא

 1:290 2.2. 9 5555 6 666 6.6 6.6 אש 6.1... 666,666 6.644:.666...6 רעליש

 .ץניװָארּפ רעד ןגעוו ךיוא ןרעפיצ רָאּפ ַא

 ןופ ץנערעפנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,1926 ,טסוגױא ןט7 םעד

 ,טעטש 10 טריטנעזערּפער ןבָאה ןטַאגעלעד 21 ,ןָאיֵאר רעשטירזעמ
 "ַאזינַאגרָא טנגוי טריטסיזקע טלָאמעד ןבָאה ןָאיַאר רעשטירזעמ ןיא
 ,149 ןפָארטַאב טָאה רעדילגטימ לָאצ יד ,רעטרע 12 ןיא סעיצ

 ןיא ץנערעפנָאק-ןָאיַאר ַא ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא שדוח ןבלעז ןיא
 617 טימ ףעטרע 16 טריטנעזערּפער ןעוועג ןענעז סע .קעװַאלצָאלוװ
 164 ןעוועג קעװַאלצָאלװ -- רעטנעצ ןיא ןענעז ןופרעד ,רעדילגטימ

 "וצ , ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןענעז ןָאיַאר םעד ןיא .רעדילגטימ



 248 ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב"טנגוי

 ןענייארַאפ עלענַָאיסעּפָארּפ יד ןיא סעיצקעס-טנגוי 11 ןעוועג ?טפנוק

 ,ןלוש-טנווװָא 8 ןוא

 ץנערעפנַאק-ןָאיַאר ַא ןעוועג טייצ רעבלעז רעד ןיא זיא ןילבול ןיא

 ,רעדילגטימ 488 טימ טעטש 7 ןופ

 -עפנָאק-ןָאיַאר ַא ןעמוקעגרָאפ שזדָאל ןיא זיא ,1928 ,יַאמ ןט12 םעד

 -טעיּפ ,שזדָאל ןופ ןטַאגעלעד טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,ץנער

 װָאשַאמָאט ,רעדנַאסקעלא ,ַאילָאװ ַאקסנודז ,וָאטַאכלעב ,שילאק ,ווָאקיר

 שורעגז ןוא ווָאקרָאזָא עקידתונכש יד ןיא ךיוא) .ץישטנעל ,ןישזעשזב

 ןענעז ןטַאגעלעד ןייק רעבָא ,סעיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצ, ןעוועג ןענעז

 ַא ןפַאשעג טָאה טעטימָאק-ןָאיַאר רעד .(ןעמוקעג טשינ ןטרָאד ןופ

 -רעביא טגעלפ יז ןֹוא רעכיב עטסַאּפעגוצ 200 ןופ קעטָאילביב-רעדנַאוװ

 טעטימָאק ןָאיַאר ןופ ןטנערעפעד ,לטעטש וצ לטעטש ןופ ןרעוו טקישעג

 ,ךעלטעטש יד ןיא ןכוזַאב 48 ףיוא ןעוועג טייצ-טכירַאב רעד ןיא ןענעז

 -טימ 800 טגָאמרַאפ טָאה שזדָאל :ןעמוקעגסיוא זיא ןטכירַאב יד טיול

 ןעועג זיא סעיצקעס-טנגוי עלענָאיסעפָארּפ יד ןופ בור רעד .,רעדילג

 150 בורק --- ַאילָאװ ַאקסנודז .,דנוב-טננוי ןופ העּפשה רעד רעטנוא

 :טרָאּפסס ַא טַאהעג טנגוי יד ןטרָאד טָאה םעד ץֹוחַא ,רעדילגטימ

 וָאטַאכלעב .,לוש-טנווָא ןַא ןוא זיירק ןשיטַאמַארד ַא ,רָאכ ַא ,עיצקעס

 ,רעדילגטימ 120 טלייצעג טָאה

 ןיא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעטריזינַאגרָא ןופ טנעצָארּפ רעד

 ןופ רעפיצ רענײמעגלַא רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא ייס רעכיוה ַא ןעוועג

 "רעד עטריזינַאגרָא יד וצ שינעטלעהרַאפ ןיא ייס ,גנורעקלעפַאב רעד

 סע ןלעװ סעלעבַאט ייוצ .ײטרַאּפ רעד ןופ רעדילגטימ ענעסקאוו

 ,ןכַאמ רָאלק

 יב ןעמוקעגרָאפ (עיגלעב) לסירב ןיא זיא ,1928 ,טסוגױא ןיא

 ןַא ץנערעפנָאק-גנואיצרעד רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 -רָא לָאצ רעד ןופ עלעבַאט ַא ןזיוועג ןעמ טָאה ןטרָאד .גנולעטשסיוא

 לָאצ רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא עכעלטנגוי עשיטסילַאיצָאס עטריזינַאג

 עשיאעּפָארײא 10 ןופ זױלב ןעװעג זיא עלעבַאט יד .רעניואוונייא

 ?ןזיוועג זנוא יז טָאה סָאװ .רעדנעל
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 "גייא טנזיוט 10 ףיוא

 יטנגוי ןעװעג רעניאװ עכעלטנגוי לָאצ גנורעקלעפַאב יד דנַאל רעמונ

 ןטסילַאיצַאס עכעל ןטסילַאיצַאס ןענַאילימ ןיא

 208 206000 5,9 ןדעװוש

 2(20+68 200 653 ךיירטסע 2

 20,58 1000 221 .קרַאמענעד 2
 :עיקַאװָאלסָאכעשט 4

 177 00 25 ןשטייד .א

 5:6 2:000 5 ןכעשט .ב

 149 1675 7.4 עיגלעב 5
 10:0 2200 209 דנַאלָאה 6

 9,431 20+ט(ט00 2:56 דנַאלשטײדי ?
 22 2:00 24 דנַאליפ 8
 2,77 | *'00'4 28,8 ןלופ 9

 076 200 2068921 ףיירקנַארפ 0

 ןָאילימ 3 ךרעב ןעװעג טייצ רענעי ןיא ןענעז ןלױּפ ןיא ןדיי

 טנזיוט 10 םורַא טלייצעג טלָאמעד טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד

 רעביא -- תושפנ עשידיי טנזיוט 10 עדעי ףיוא סיוא טכַאמ .רעדילגטימ

 -טנגוי רעד טלָאװ עלעבַאט רעד ןיא .ןטסילַאיצַאס עכעלטנגי

 ןעמ ןעוו) ןדעווש ךָאנ ץַאלּפ ןטייוצ םעד ןעמונרַאפ "טפנוקוצ , דנוב

 -ַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ יד ךיוא ןענעכערוצ לָאז

 ןיא טרָא ןטשרע םעד ןעמונרַאפ עכעלטנגוי עשידיי יד ןטלָאװ ,סעיצ

 ,(עלעבַאט רעד

 ןשיוװצ שינעטלעהרַאפ יד --- ךיילגרַאפ ןטייווצ ַא ןכַאמ רימ ןעוו

 ךיוא זיא --- ןטסילַאיצָאס עשידיי עכעלטנגוי ןוא ערעטלע לָאצ רעד

 ןעמענ רעדיוו ןלעװ רימ .רעכיוה ַא טנגוי רעד ייב טנעצָארּפ רעד ָאד

 :גנולעטשסיוא רעטנָאמרעד-רעירפ רעד ןופ עלעבַאט ַא ליּפשייב סלַא

 ןיא ןסָאלשעגנָא ןעװעג טשינ ךָאנ טלָאמעד זיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי רעד (

 טרירוגיפ טשינ ןבָאה רעדילגטימ ענייז ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצַאס

 .ץלעבַאט רעד ןיא



 245 ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי

 ילגטימ-לײטרַאּפ טנזיוט ףיוא

 ןופ רעדילגטימ ןעװעג רעד דנַאל רעמונ

 סעיצַאזינַאגרַא-טנגוי ,צָאס

 180 ןדעווש יו
 1:7 דנַאלָאה 2
 118 דנַאלניפ 3

 : עיקַאװָאלסָאכעשט 4
 190 ןשטייד .א
 2280 ןכעשט .ב

 12 דנַאלשטיײיד 5

 17 ןליוּפ 6
 0690 קרַאמטענעד 1
 123,2 ךיירטסע 8
 97/,2 ךיירקנארפ 9
 176 עיגלעב ,0

 -ַָאס יד ואוו ,ןדעווש ןיא רעדיוו רימ ןבָאה רעפיצ עטסכעה יד

 עשיטסילַאיצָאס יד) ןטסקרַאטשמַא זיא גנוגעװַאב-טנגוי עשיטסילַאיצ
 טנזיוט 100 רעביא זיב ןגיטשעג רעטעּפש טרָאד זיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 טייצ רענעי וצ זיא רעדילגטימ:-יײטרַאּפ 100 עדעי ףיוא .(רעדילגטימ

 .טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא רעדילגטימ 18 ןדעווש ןיא ןעוועג

 "וצ, דנוב-טנגוי ןוא "דנוב, ןופ רעדילגטימ לָאצ יד .עיצַאזינַאגרָא
 ןיא .ךיילג ףיוא ךיילג ךרעב ןעוועג טלָאמעד רעבָא ןענעז "טפנוק

 ןיא טרַא עטשרע סָאד ןעמונרַאפ דנוב-טנגוי רעד טלָאװ לַאפ םעד
 ,עלעבַאט רעד

 טקריוועגטימ טָאה טײקטריזינַאגרָא ןופ טרּפ ןיא בצמ ןטוג םעד וצ

 רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעשיטילָאּפ רעכיוה רעד -- טייז ןייא ףיוא
 רעטייווצ רעד ףיוא ןוא ,טנגוי-טקלָאפ רעשידיי רעד ןופ ןייזטסואווַאב
 ןופ ןלַאפוצסױרַא רעטעברַא עשידיי ערעטלע ייב ץנעדנעט יד -- טייז
 -ײטרַאּפ ןפָארטעג ןעמ טָאה םלועה תומוא יד ייב תעב .,גנוגעוװַאב רעד
 -שטלעז ַא ןעוועג ןדיי ייב סָאד זיא ,רעטלע ןפיט ןיא וליפא רעדילגטימ
 ,גנוניישרעד ערענ

 דנוב-טנגוי רעד ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד
 1920 ןיא .,טייצ ןיא ךיוא טלצרָאװרַאפ ףיט ןעוועג זיא ,"טפנוקוצ,
 ,ייליבוי ןקיוָאי-25 ריא טרעייפעג ןיוש עיצַאזינַאגרָא רעוועקָארק יד טָאה
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 ,ץרעמ ןט29 םעד ,תבש ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,גנורעייפ רעד ףיוא

 ןטייצ עטשרע יד ןופ רעיוב ןוא רעדנירג ךס ַא ןעמוקעג ךיוא ןענעז

 רעד ןיא ןרָאי עטשרע יד ןגעװ טלייצרעד טָאה גניטימ ןפיוא ,ןָא

 ןופ רענייא עקָארק ןיא גנוגעווַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי

 עימעדַאקַא-לבוי רעכעלרעייפ ַא ףיוא .,רענורּפש --- רעוט עטשרע עריא

 ןָאעל ר"ד ,סָארב בקעי ר"ד רעוט-יײטרַאּפ יד טדערעג ךיוא ןבָאה

 ,רעביירש קירנעה ר"ד ןוא רענייפ

 םוצ -- דנַאל קע ןטייווצ ַא ןיא עקָארק ןופ רעביא רימ ןעגנירּפש

 :ןעטיב -- ןטיבעג-חרזמ יד ףיוא לטעטש םעניילק

 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד זיא סָאד --- קעטָאילביב רעזנוא,

 ֹוצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעגרעביא יז זיא רָאי 25 :גנוגעװַאב-רעטעברַא

 -גיא ,עיצַאּפוקָא ,עיצקַאער ,ןעמָארגָאּפ ,המחלמ ,"לַאגעלמוא , טנַאה

 קעטָאילבינ רעזנוא ןעוועג לגוסמ טשינ זיא ךַאז ןייק ןוא --- עיזַאװ

 ,(1929 ,7 'רנ וו .י) ."ןעגנערבוצמוא

 :יצפלָאטס לטעטש-ץענערג ןיא

 דנוב-טנגוי ןוא "דנוב , ןופ ןטעטימָאק יד ןבָאה יַאמ ןט1 םעד;

 ,"דנוב , רעצּפלָאטס ןופ וויכרַא םעד ןנָארגוצסיױא ןסָאלשַאב "טפנוקוצ,

 "ער יירד ןענופעג טָאה ןעמ .,1905 ןיא ןרָאװעג ןבָארגרַאפ זיא סָאװ

 ןוא ןרושָארב ענעדישרַאפ ןוא ענישזורד-ףמַאק רעד ןופ ןרעװלָאװ

 ןוא ,טרעװַאשזרַאפ קרַאטש ןעוועג ןענעז ןרעװלָאװער יד ,ןעגנוטייצ

 סע .ןײרַא טנַאה ןיא ייז טמענ ןעמ ןעוו ,ךיז ןלַאפעצ ןרושָארב יד

 רימ ןעוו ,םירבח ערעזנוא עלַא ייב דיירפ עצלָאטש ַא ןעוועג רעבָא זיא

 רעזנוא ןופ עטכישעג רעשיאָארעה רעד ןופ תודע יד ןעזרעד ןבָאה

 ,(1928 ,10 'רנ .וװ י) ,"דנוב;

 : עקלָאקָאס לטעטש ןיא ןוא

 ,לַאקָאל ַא ןָא ןבילבעג רימ ןענעז תוביס ?עקיגנעהּפָאמוא , בילוצ,

 זיא'ס ואוו ,טרָא ןבלעז ןפיוא --- "עשזריב , ַא ףיוא ךיז ןריּפורג רימ

 ןענעז יַאמ ןט1 ןרַאפ, "1905 רָאי ןיא "עשזריב , עשידנוב יד ןעוועג

 עטריטסערַא יד ןשיװצ ,ןטסערַא עסיורג ןעוועג עקלָאקָאס ןיא זנוא ייב

 ןעמ טָאה ןײארַאפ-דיײלקַאב םעד .םירבח ערעזנוא 10 ןעוועג ןענעז

 ,(1928 ,16 'רנ ,ֹוו ,י) ,"טכַאמרַאפ
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 ַא טריפעג "טפנוקוצ , יד טָאה טיײקמירָא רעלעירעטַאמ רעד ייב

 יא ןייז טלָאמעג טנָאקעג טָאה סָאד ,טייקיטעט עשירעגעלרַאפ עכייר
 -סיוא יד ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעקרַאטש קיסעמסינטלעהרַאפ רעד בילוצ

 ןרעייטשוצייב עכעלטנגוי יד ןופ טײקיליװרעפּפָא רעד בילוצ יא ,סעבַאג
 ןרָאװעג טריפעגכרודַא ןענעז ןרָאי ייר ַא ןופ ךשמב .,דנַאפ-עסערּפ םוצ
 ןוא עסערדּפ טנגוי רעד ןופ שזאריט םעד ןביוה וצ ליצ ןטימ סעיצקַא
 ןבָאה 1929 רָאי ןיא :ליּפשיײב ןייא זיולב ,דנַאפ-עסערּפ ןפיוא ןעלמַאז
 -טעברַא רעסיורג ןוא טייקמירָא רענײמעגלַא רעד ייב ,עכעלטנגוי יד
 2,800 ןופ עמוס עטנַאזָאּפמיא יד סנשָארג ערעייז ןופ ןפַאשעג ,טיײקיזָאל

 ,ןדליג
 גנוטייצ עכעלטנכעוו-ייווצ יד ןעוועג זיא עבַאגסיוא עטסקיטכיוו יד

 -ַאלּפ ,ןרושָארב ,ןפורפיוא ןעמוקעג ןענעז ךָאנרעד ."רעקעוו-טנגוי ,
 ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא סעבַאגסיוא טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא יו ,ןטַאק
 רעגנערטש רעד ןופ ןברק ַא ןלַאפ סעבַאגסיוא יד ןגעלפ טפָא ץנַאג ןוא
 ןוא טלַאהניא רעד :ןעוועג טשינ הצע םוש ןייק זיא םעד וצ .רוזנעצ

 ןענעז ןטָאקַאלּפ ןֹוא ןרושָארב ,ןפורפיוא ,ןעגנוטייצ יד ןופ ךַארּפש יד
 ןזיוו וצ ידכ ,סעבָארּפ רָאּפ ַא ןעגנערב ָאד ןלעװ רימ .עפרַאש ןעוועג
 יד טעלגעג טשינ ןבָאה "טפנוקוצ , רעד ןופ רעטרעוװ יד סָאװרַאפ

 : רוזנעצ רעד ןופ ןרעיוא ערַאבליפ
 טירד ַא רעביא ןופ טײטשַאב דנַאל רעזנוא ןופ גנורעקלעפַאב יד ,

 -סייו ,ןשטייד ,רעניארקוא ,ןדיי יד .,ןטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ קלח
 טשינ יו ,עדמערפ יו ,טלדנַאהַאב רעבָא ןרעו רעניווטיל ןוא ןסור
 .עדמערפ ןייק רַאפ טשינ רעבָא ךיז ןטלַאה רימ .טסעג ענעטעבעג
 ,ןליוּפ ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ ,רעטעברַא עשידיי ,רימ
 טכער עלַא ןופ ןסינעג ןפרַאד עלַא רימ ,דנַאל ןופ רעיוב יד ןענעז

 םעד ןגעק תוחוכ עלַא טימ רימ ןריטסעטָארּפ רעבירעד ןוא ,ןליוּפ ןיא
 ,סענַאקיש ןוא סעיסערּפער יד ןגעק ,רעטעברַא עשידיי ףיוא טָאקיַאב
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 ערעייז ןגעק ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ עלַא יבגל טדנעװעגנָא ןרעוו סָאװ

 :ןרעדָאפ רימ .סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 רעקלעפ עלַא ןופ גנולקיװטנַא רעלערוטלוק ןופ טייקכעלגעמ עלופ
 ! ןליוּפ ןיא

 ! רעקלעפ עלַאירָאטירעט יד רַאפ גנומיטשַאבטסבלעז ףיוא טכער
 !ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד רַאפ עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ

 !דניק ןופ ךַארּפש-רעטומ רעד ןיא ןלוש עכעלטלעוו עטסיזמוא
 !ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד רַאפ טכער עלופ

 "!רעטעברַא עשידיי יד רַאפ טעברַא ףיוא טכער
 דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ףורפיוא-יַאמ ןט1 ןופ)

 ,(ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ,

 עכלעזַא רעבָאהטכַאמ יד ןצייר קרַאטש טזומעג טָאה יאדוװַא ןוא

 : רעטרעוו רעגייטש
 רעשיטסילַאיצָאס רעד טפמעק רעקלעפ עלַא ייב ,רעדנעל עלַא ןיא ,

 רעד -- ןטש ןקיטולב ןייז ןוא םזילַאטיּפָאק ןגעק סָאלק-רעטעברַא
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ גנוזָאל יד טכליה ןכַארּפש עלַא ןיא .המחלמ
 :ףור רעזנוא ךיוא זיא סָאװ ,טנגוי

 !תומחלמ ןייק רעמ לָאמנייק
 -ַאכָאנ ןלעוו ןטנַאקירבַאפ-עיצינומַא ןוא ןטסירַאטילימ יד ןעוו ןוא

 טעװ ,דרָאמ-רעקלעפ ןופ טנורגּפָא ןיא טייהשטנעמ יד ןפרַאװ ןלעוו לָאמ
 -רעטעברַא ןשיטסילַאיצָאט ןופ ןסולשַאב יד יירט ,טנגוי-רעטעברַא יד

 גירק-רעקלעפ םעד ,לַאנָאיצַאנרעטניא

 "גירקזןסָאלק ַא ןיא ןעלדנַאוורַאפ
 "טפנוקוצ ,, דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ףורפיוא ןופ)

 ,(19232 ,טסוגיױא ,ןליוּפ ןיא

 ,טזָאלעגכרוד טשינ רוזנעצ יד טָאה ןלעטש עכעלנע ןוא עכלעזַא

 גַאלרַאפ רעד טָאה ןפורפיוא ןוא עסערּפ רערעלוגער רעד ץוחַא

 ןעגנולמַאז רעדיל ,ןרושָארב ,ךעלכיב ןבעגעגסיױרַא דנוב-טנגוי ןופ

 ,וו.א.א ןטייקכעלנעזרעּפ עשיטסילַאיצָאס ןופ רעדליב טימ ןטרַאק-טסָאּפ

 סָאד ןרָאלּפמעזקע 4500 ןיא סױרַא זיא ,1927 ,רעבָאטקָא ןיא

 ,ןטייז 22 ,ןאט .א .נ ןופ "גנוגעווַאב-טנגוי רעזנוא , לכיב

 רעד ןיא ןיירַא , -- לכיב סָאד ןענישרעד זיא 1928 יַאמ ןט1 םעד

 ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 10 ,ןטייז 16 ,"טפנוקוצ,
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 ,א .ג ןופ לכיב ַא סױרַא זיא שטיוועלאכימ שינייב ןופ טיוט ןכָאנ
 ןשידנוב םענעברָאטשרַאפ ןופ טייקיטעט ןוא ןבעל םעד טעמדיוועג ,ןאט

 ,רעריפ

 1924 -- 1929 ןרָאי יד ןיא טָאה דנוב-טנגוי ןופ גַאלרַאפ רעד

 ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענעז סָאװ ,ךעלכיב קילטנעצ ַא ןבעגעגסױרַא
 רעד ןיא ןפלָאהעגוצ ןבָאה ךעלכיב יד .ןרַאלּפמעקע רעטנזיוט ליפ

 ןסיורג טימ טנעיילעג יײז סָאה טנגי יד טעברַא-גנורעלקפיוא

 ,סערעטניא

 ליפ ןוא ןפורפיוא טריקסיפנָאק זיולב טשינ טָאה גנוריגער יד
 טָאה ,לשמל ,ױזַא .ןרושָארב ךיוא רָאנ ,"רעקעוו-טנגוי , ןופ ןרעמונ

 ןעמָאנ ןרעטנוא לכיב ַא טריקסיּפנַאק 1928 רענמעטּפעס ןיא ןעמ
 .רעדיל-רעטעברַא ןופ גנולמַאז א ןעוועג זיא סָאד ."דיל רעזנוא
 -רעטניאק ןמיה-רעטעברַא ןבילוצ ןעמוקעגרָאפ זיא עיצַאקסיפנָאק יד
 זיא ,טילב ןַאיצול ,רעבעגסױרַא רעלעיציפָא רעד .,"לַאנָאיצַאנ
 ןיא ןוא טײקכעלטרַאװטנַארַאפ רעכעלטכירעג וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ
 םעד .טקעדָאק-ףָארטש ןופ 129 לקיטרַא ןטיול ןרָאװעג טקידלושַאב
 ןעמוקעגרָאפ טכירעג -זיירק רעװעשרַאװ ןיא זיא ,1929 ,לירּפַא ןט6
 ןטערטעגסיורא טכירעג ןפיוא זיא רעכלעוו ,רָאזנעצ רעד ,סעצָארּפ ןייז

 "לַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא 1926 זיב :טרעלקרעד טָאה ,תודע סלַא
 רַאסימָאק-גנוריגער רעװעשרַאװ רעד טָאה רעטעּפש ,לַאגעל ןעוועג
 -סױרַא טָאה עיצַאקסיפנָאק יד) ןמיה-רעטעברַא ןקיזָאד םעד ןטָאברַאפ
 ןעמ טָאה טלָאמעד זיב לייו ,גנושַאררעביא עניײמעגלַא ןַא ןפורעג

 ,?ףירט, טשינ ןיא "לַאנָאיצַאנרעטניא , רעד זַא ,ןטלַאהעג

 ,רעריפ רעשידנוב רעד ןטערטעגסױרַא זיא רעקידייטרַאפ סלַא
 ןטילב טָאה טכירעג"זיירק רעװעשרַאװ סָאד .ךילרע קירנעה טַאקָאװדַא

 -רָאפ זיא ,1929 ,רעבמעצעד ןט7 םעד .גנוטסעפ רָאי ַא ףיוא טּפשמרַאפ
 רעטּפשמרַאפ רעד יוװ ,םעדכָאנ טעצָארּפ רעד לָאמ ןטייווצ םוצ ןעמוקעג
 לָאמ סָאד ןענעז רעקידיײטרַאפ סלַא .עיצַאלעּפַא ןַא טגנַאלרעד טָאה
 -דַא .לַארעביל רעשיליוּפ רעטמירַאב רעד ןוא ךילרע ןטערטעגסיױרַא

 טיײרפַאב ןטילב טָאה טכירעג-עיצַאלעּפַא סָאד ,יקסווָארַאימש טַאקָאװ

 -ףעטניא, ןופ עיצַאקסיפנַאק יד ןעמענוצּפָארַא טנדרָארַאפ ייברעד ןוא
 ,?לַאנָאיצַאנ

 ןעגנוטייצ רעדָא ןפורפיוא ןענישרעד ןענעז רעליש רַאפ לעיצעּפס

 רעשירעטילימ ןגעװ לקיטרַא ןַא רַאפ .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא
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 טָאה (רעליש רַאפ ןעגנוביא עשירעטילימ ןופ סרוק ַא) גנוטיירגוצ

 ישזעשזדָאלמ סָאלג , גנוטייצ יד טריקסיפנָאק ,1929 ,ינוי ןט4 םעד ןעמ
 יד .,(טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ םיטש) *יענשטיטסילַאיצָאס
 סנגרָאמוצ .ןעמונעגוצ יײצילַאּפ יד טָאה עגַאלפיוא עטקורדעגּפָא שצנַאג

 -ָאלמ , ןעמָאנ ןרעטנוא גנוטייצ עטייווצ ַא ןענישרעד םעד טָאטשנָא זיא
 ,(טנגוי עשיטסילַאיצַאס) ?אנשטיטסילַאיצַאס שזעשזד

 רעד בילוצ סעכ ןיא סרעדנוזַאב ןעוועג ןענעז ןענַאגרָא-גנוריגער יד
 -עד .טנגוי-לוש רעד ןשיוצ טעברַא-גנורעלקפיוא רעשיטסילַאיצָאס

 -ַאב ןופ גחנמ ַא טלעטשעגנייא 1921 ןיא ענליוו ןיא יז טָאה רעביר

 -רַאפ ןוא ןעגנוזעלרָאפ "ערשכ טשינ, ןכוזַאב רַאפ רעליש ןפָארטש

 -רַאפ-לוש יד ןופ טגנַאלרַאפ ןבָאה ןענַאגרָא-גנוריגער יד .,ןעגנולמַאז

 ןלָאז ייז ידכ ,רעליש עכלעזַא ןלוש יד ןופ ןסילשוצסיוא ןעגנוטלַאװ

 "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד .ערעדנַא יד ןכַאמ עילַאק ןענָאק טשינ
 עלעיצעּפס טימ עינַאּפמַאק-טסעטָארּפ עקרַאטש ַא טריפעגכרוד ןַאד טָאה

 ןוא טייהיירפ רעד ףיוא טַאטנעטַא ןגעק ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןפורפיוא
 ,טנגוי-לוש רעד ןופ טכער

 ךיז דנוב-טנגוי רעד טָאה ןעגנורעטש עלַא ףיוא טקוקעג טשינ

 ,סעיצקַא ענעדישרַאפ טריפעג טרָאד ןוא ןלוש יד ןיא ןסירעגנײרַא ךָאד

 טריפעגכרוד וליפא שזדָאל ןיא "טפנוקוצ , יד טָאה ,לשמל ,1922 ףוס

 עקסרָאמָאּפ ףיוא לוש-טנוװָא רעשיטָאטש רעד ןיא רעליש ןופ קיירטש ַא

 רעד ןגעק :ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא ןענעז ןעגנורעדָאפ ייווצ .2

 -נָא רעליש יד ןעגניווצ ןגעק ןוא רערעל יד ןופ גנואיצַאב רעטכעלש

 -וצ עשירעטילימ) ?עװָאקסיָאװ עינעיבָאסָאּפסישּפ , ןיא ןעמענוצלייט

 רעסיורג ַא ףיוא ,ןרָאװעג ןענואוועג ןענעז ןעגנורעדָאפ יד .,(גנוטיירג

 -ַאגעלעד-"טפנוקוצ , יד טָאה רעליש עקידנקיירטש יד ןופ גנולמַאזרַאפ

 -רָאפ יד טיִמ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןגעוו טכירַאב ַא ןבעגעגּפָא עיצ

 ,ןרָאװעג ןסידעגרעביא זיא קיירטש רעד ןוא טַארטסינַאמ ןופ רעייטש

 -סיוא עלַארטנעצ יד ץוחַא זַא ,ןרעוו טנאמרעד ָאד ךָאנ לָאז ףוסל

 סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןגעלפ ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ סעבַאג

 ןיא :ןפורפיוא ןוא ןעגנוטייצ ענעגייא ןבעגסורַא טייצ וצ טייצ ןופ

 ,"קנַאדעג-טנגוי, -- ענליוו ןיא ,"עמיטש-טנגוי רעשזדָאל, --- שזדָאל
 -סיױרָא ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב ןבָאה טעטש ערעדנַא ייר ַא ךיוא
 .ןעגנוטייצ ענעגייא ןבעגעג
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 -ניא ךיוא ןעמ טָאה ץניווָארּפ רעד ןיא ייס ,עשרַאװ ןיא ייס
 "ןעגנוטייצ , עטדערעג יד .?טרָאװ ןקידעבעל ןיא ןעגנוטייצ, טנדרָאעג
 ,טנגוי רעד ןשיווצ גלָאפרעד ליפ טַאהעג ןבָאה



 רעוט עקינייא .ופ

 לייט ןטייווצ םעד ןיא טלדנַאהַאב טרעוו סָאװ ,טייצ רעד ןופ ךשמב
 -טנגוי רעד ןופ קעװַא תוביס ענעדישרַאפ בילוצ ןענעז ,דנַאב םעד ןופ
 ןעגנולשרַאפ ןצנַאגניא ןענעז ייז ןופ ליפ .רעוט לָאצ עשּפיה ַא טעברַא
 זיא'ס .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןופ ןגייווצ ערעדנַא יד ךרוד ןרָאװעג
 -- ערעקיטכיו רעמ יד -- עקינייא .ןענעכערוצסיוא עלַא רעווש
 .ןענַאמרעד ָאד רימ ןלעװ

 .ןַארפַאש ןַאטַאנ

 עטשרע יד ןופ ןעוועג ,גנוגעווַאב-"טפנוקוצ , רעד ןופ רענָאיּפ ַא
 טעטימָאק ןופ דילגטימ ַא .ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ךָאנ רעוט-"טפנוקוצ ,
 -ינַאגרָא-טנגוי רעשיטַָארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידרערעטנוא רעד ןופ
 ןלַאפעגניירַא ,ןזיירק עריא ןופ טנערעפער ַא ןוא ?טפנוקוצ , עיצַאז

 ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןוא 1912 רָאי ןיא טסערַא ןסיורג ןתעב עמרוט ןיא
 ,"ןטסיטפנוקוצ, יד ןופ סעצָארּפ ןפיוא טכירעג ןשירַאצ ןכרוד

 -סקלָאפ עכעלגעמרַאפמוא עטושּפ ןעוועג ןענעז ןרעטלע ענייז םגה

 .רעדניק ערעייז ףיוא ןעוועג עיּפשמ טייקשיליוּפ ךָאד טָאה ,ןשטנעמ
 -עג ןַאטַאנ רעגניי רעד זיא ךירטש ןשירָאטַאלימיסַא םעד טָא תמחמ
 -ַאמעד-לָאיצָאס) ,ל ,ּפ .ק .ד .ס רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעמוק

 ןַארפַאש טָאה עמרוט ןיא .(עטיל ןוא ןליוּפ ךיירגיניק ןופ עיטַארק
 ,םזידנוב םוצ טרעטנענרעד ךיז ןוא טכַארטעגכָאנ ןוא טנעיילעג ךס ַא

 ענעדישרָאפ ןיא ןציזּפָא ןכָאנ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 ןופ טעבױַא רעד וצ טלעטשעג ךיז רע טָאה ,לייטרוא םעד סעמרוט
 רע טָאה קיטייצכײלג ןוא גנוגעוװַאב-"טפנוקוצ , יד ןעיובפיוארעדיוו
 סלַא רעלוּפָאּפ ןרָאװעג זיא רע ."דנוב , ןיא טעברַאעג ךיוא ןיוש

 ןיא טגעלפ רע ןוא ,טעטיזרעווינוא-טקלָאפ רעװעשרַאװ ןיא רָאטקעל
 -טּפַאשנסיװ ףיוא ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאה ץניוװָארּפ רעד ןיא ןוא עׂשרַאוװ
 -רַאפ ךיוא רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .סעמעט עלעוטקַא ןוא עכעל
 סָאװ ,"ןגארפ-סנבעל , טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפע

 המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב זיא
 ,םעדעמ רימידאלוו ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא עשרַאװ ןיא ןענישרעד

22 
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 טריטסערַא טלָאמעד ןַארפַאש זיא טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןייז רַאפ
 ןטלַאהעג טייצ עגנַאל ַא ןיא ןוא טכַאמ רעשטייד רעד ךרוד ןרָאװעג
 .ןרעגַאל-ןעגנַאפעג עשטייד ןיא ןרָאװעג

 -רעד-ןּפיצנירּפ ןוא טוטַאטס ןופ רבחמ רעד ןעוועג זיא ןַארּפַאש .נ
 -דנַאל ןטשרע ריא ףיוא ןעמונעגנָא טָאה "טפנוקוצ , יד סָאװ ,גנורעלק
 יד ןופ רענייא טייצ ַא ןעוועג ךיוא זיא ןוא 1919 רָאי ןיא רָאפנעמַאזוצ
 רָאי קילטנעצ ןטשרע ןיא .עסערּפ-?טפנוקוצ ,/ רעד ןופ ןרָאטקַאדער
 -לַארטנעצ ןופ רעציזרָאפ זעוועג ןַארּפַאש זיא ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא
 .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ טעטימָאק

 ןעוועג ךיוא ןַארּפַאש ןיא טעברַא-טנגוי רעד טימ קיטייצכיילג
 עצנַאג ןייז טָאה רע .גנוגעװַאב רעלענַאיסעּפָארּפ רעד ןיא טקיטפעשַאב
 זיא רע :טיבעג ןקיטכיוו רעייז ןוא ןלעיצעּפס ַא טעמדיוועג עיגרענע
 "טעברַא ףיוא טכער רַאפ ָאוויב, ןופ רעריפ רעד גנַאלנרָאי ןעוועג
 ףמַאק ַא טריפעג טָאה ָארויב סָאד .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ייב
 ןרָאי עטצעל יד .ץ:טילָאּפ-עיצַאנימירקסיד רעשיטימעסיטנַא רעד ןגעק
 -רעטעברַא עשידיי יד ןטערטרַאפ ךיוא ןַארּפַאש טָאה גירק ןקיטציא ןרַאפ
 ןופ ("עדאר,) טַאר ןשיטָאטש םענײמעגלַא ןיא עשרַאװ ןופ טפַאש
 ןיא ןטערטסױרַא טפָא טגעלפ רע ואוו ,ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ יד
 -עגנָא עלעיצעּפס יד ןעגנערבסױורַא ןוא ןגַארפ-רעטעברַא ענײמעגלַא
 ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןעמעלבָארּפ עטקיטייוו

 לַאטרַאװק ןשידיי ןטסמיֹרֶא ןיא רע זיא ,1938 ,רעבמעצעד ןיא
 ןופ רוביצ-חילש טלַא ןרָאװעג טלייוועג (יקוואטס-עקזינ ןופ טנגעג)
 סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא רע -- גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד
 ,טָאר-טָאטש רעװעשרַאװ ןופ ןַאמטַאר
 ,רערעש לאונמע ר"ד

 רעליש סלַא .חכאלמ-לעב ַא -- עטַאט ןייז .עקָארק ןופ טמַאטש רע
 ןעועג רע זיא טעטלוקַאפ ןשידירוי ןופ טנעדוטס -- רעטעּפש ןוא
 טגעלפ עכלעוו ,"טפנוקוצ , ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוועקָארק רעד ןיא קיטעט
 רע זיא ןרָאי עגנַאל .ןרָאפנעמַאזוצ-דנַאל יד ףיוא ןריגעלעד םיא
 "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג
 ,ןליוּפ ןיא

 קידנעייז ךָאנ ."דנוב,, ןיא קיטעט ןעוועג רערעש זיא קיטייצביילג
 ןיא טפירש עשידָאירעּפ עשידנוב יד טריגַאדער רע טָאה ,עקָארק ןיא
 ןָאטעג רע טָאה עבלעז סָאד ןוא ,"אקלאוו  ךַארּפש רעשילױוּפ רעד
 ןעוועג ךיוא רע זיא ָאד .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע יו ,םעדכָאנ
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 ןופ רַאטעװקעס סלַא גנוגעווַאב רעלענָאיסעפָארּפ רעד ןיא קיטעט
 -טימ סלַא ןוא ןליוּפ ןיא עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא סלדנַאה ןופ ןייארַאפ

 1935 רָאי ןיא .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טָאר-דנַאל ןופ דילג

 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ סלַא ןרָאװעג טלייוועג רע זיא
 ,טַאר"טָאטש רעװעשרַאװ ןופ ןַאמטַאר טלַא 1928 ןיא ןוא "דנוב ,

 רָאי ןיא ,רערעש ,ע ר"ד זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב
 רעייטשרָאפ רעד ןרָאװעג ,םיובלעגיז לאומש ןופ טיוט םעד ךָאנ ,3
 טָאה רע ואוו ,ןָאדנָאל ןיא טנעמַאלרַאּפ-תולג ןשיליוּפ ןיא "דנוב , ןופ
 רעטקינײּפעג רעד תבוטל טײקיטעט עכעלדימרעדמוא ןַא טריפעג

 ךיז טימַאב ןוא ןליוּפ ןטריּפוקָא-יצַאנ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי

 טלעװ רעײרפ רעד ןופ ןסיוועג ענעפָאלשרַאפ סָאד ןקעוואוצפיוא
 ,ןעיירעדרעמ-ןסַאמ סרעלטיה ןגעק

 .ץרעה-רעטסיה ענער
 "גנערטש ןופ דניק ַא ,לשימעשּפ --- עיצילַאג ןופ טמַאטש יז ךיוא

 ַא ןופ רעטלַאװרַאפ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ריא .ןרעטלע עשיסקָאדָאטרָא
 .יירעיורב רעשיצירּפ

 ,רדח ןלענָאיצידַארט ןיא ןעמוקַאב ענער טָאה גנודליב עטשרע ריא
 "טפנוקוצ, ןיא קיטעט ןעוועג רעטסיה ענער זיא לשימעשּפ ןיא
 ןיא ןיטַאגעלעד ַא ןעועג יז זיא 1919 רָאי ןיא ."דנוב , ןיא ןוא
 ַא ןעוועג םרוג טָאה עדער ַא סריא ואוו ,טַאר-רעטעברַא רעלשימעשּפ
 ןיא .ס .ּפ .ּפ ןופ גנולעטש יד ףרַאש ןריקַאטַא ריא בילוצ םרוטש ןסיורג
 רעד ןופ רעריפ רעטמירַאב רעד .גירק ןשיטעװַאס-שיליוּפ ןופ עגָארּפ רעד
 -עג טָאה ,רעלשימעשּפ ַא ךיוא ןײלַא ,ןַאמרעביל ןַאמרעה ,.ס .ּפ 5

 רעד קנַאד ַא .טַאר-רעטעברַא ןופ ןסילשסיוא יז לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפ
 רעטעברַא ןַאב ןופ ןטַאגעלעד עּפורג ַא ןופ גנוטערטסױרַא רעשיגרענע
 טריזילַאער טשינ גאלשרָאפ סנַאמרעביל זיא ,רעטסיה ענער ןופ ץוש ןיא

 ,ןרָאװעג

 ףוסל ןוא גרעבמעל ןיא קיטעט ןעוועג ענער עט'ח זיא רעטעּפש
 גנוריפ יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ריא זיא ָאד .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז
 -טנגוי רעלַארטנעצ רענעּפַאשעג-יינ רעד ןופ טַאירַאטערקעס םעד ןופ
 ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יז ןופ טַאר-דנַאל םייב גנולײטּפָא

 ןיא ןרָאװעג טלייועג יז זיא רָאפנעמַאזוצ ןט5 ןוא ןט4 ןפיוא
 ,עשרַאװ ןיא ,ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 -ַארעּפָאָאק עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג זיא יז ואוו
 ַאנלָאװ) טעטיזרעווינוא ןעיירפ םעד ןיא טרידוטש קיטייצכיילג ןוא ןוויט
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 טימ טריסערעטניארַאפ לעיצעּפס ךיז יז טָאה ,(ַאקסלָאּפ ַאצינכעשוו
 ןופ ןוא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עגַאל רעשימָאנָאקע רעד
 גירק-טלעוו ןטייווצ ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .ןעיורפ-רעטעברַא יד
 עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא קיטעט סרעדנוזַאב ןעוועג רעטסיה ענער זיא
 ,(יורפ-רעטצברַא עשידיי) *ףַאי;

 .ןַאמפָא עקושָאי

 ,רחוס:ךיש א -- רעטָאפ רעד רעכַאמנשַאמַאק ַא ךַאפ ןופ
 -וצ רעד וצ .ענליוו ןיא עיזַאנמיג עכעלטלעוו-שידיי יד טקידנעעג
 רע ואוו ,עיצַאזינַאגרָא רעשירענגעק א ןופ ןעמוקעג רע זיא "טפנוק
 ןענַאטשעג רע זיא ןרָאי עגנַאל ,טפמעקַאב . . . ?טפנוקוצ , יד טָאה
 א ןעוועג ךיוא זיא ןוא ?טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רענליוו םעד ןופ שארב
 רע  .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טעטימָאקילַארטנעצ םעד ןופ דילגטימ
 -רַאפ עריא ,ײצילַאּפ רעד טימ סױטשנעמַאזוצ ןיא ןעמוקעג טפָא זיא
 ןסעצָארּפ ייר ַא ךיז ףיוא טַאהעג טָאה רע .ןצעזעג ןוא ןעגנונעדרָא
 -מַאזרַאפ עטביולרלד-טשינ ןטלַאחּפָא רַאפ טּפשמעג םיא טָאה ןעמ
 ןיא ןפורפיוא עפרַאש ןזָאלסױרַא רַאפ ןוא סעיצַארטסנָאמעד ,ןעגנול
 טָאה לכה-ךס ."טפנוקוצ , ןופ עיצַאזינַאגרָא רענליוו רעד ןופ ןעמָאנ
 וצ לָאמ 2 ,עמרוט ערעווש רָאי ַא לָאמניײא :ןלייטרוא 4 טַאהעג רע
 ,םישדח 4 לָאמנייא ןוא םישדח 0

 ןציזּפָא עמרוט ןיא ןייג וצ קשח ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע יוװ ױזַא
 ,עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ענליוו טזָאלרַאפ רע טָאה ,ףָארטש יד
 ןתעב .גנוגעוַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע ואוו
 -עלַאב םיא ןבָאה ,1922 ,יַאמ ןיא רעדניבנייא ןופ קיירטש ַא ןריפנָא
 ןסעזעגּפָא ןַאד זיא רע ,טריטסערַא םיא טָאה ןעמ ןוא טרסמעג םיטַאב
 ,יקנָארװ ןוא עשרַאװ ןופ סעמרוט יד ןיא ןלייטרוא ענייז

 ךעלסילשסיוא ןיוש ךיז רע טָאה עמרוט ןופ ןעמוקסיורַא ןכָאנ
 ןופ ןוא גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ טעברַא רעד טעמדיוועג
 עשידיי ןופ רַאטערקעס ןעוועג זיא רע ."דנוב , םעד -- ײטרַאּפ רעד
 -רָאפ עלענַאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ ןופ ןוא רעטעברַא-רעדעל
 ןופ דילגטימ ַא ךיוא יוװ ,עשרַאװ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייא
 ,"דנוב , ןופ טעטימָאק רעװעשרַאוו
 רענירו ַאשַארבַא

 ןיא ןברָאטשעג רָאי 25 ןופ רעטלע ןיא זיא ,1935 ,יַאמ ןט6 םעד
 רעצ ןסיורג ןפורעגסיורא טָאה טיוט ןייז .רעגייוו ַאשַארבַא עשרַאו
 ,גנוגעוואב-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא
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 זיא ןוא "טפנוקוצ , ןיא ןײרַא רע זיא לגניי רעקירָאי-15 ַא סלַא

 .ןבעל ןייז ןופ סעגר עטצעל יד זינ ןבילברַאפ ריא ןיא
 רעטשרע רעד תעב ןיוש רע טָאה ,רענעבעגעגרעביא ןוא רעליטש ַא

 -ָאטש רעד ףיוא .טנורגרעדָאפ ןיא טקורעגסױרַא ךיז המחלמ-טלעוו
 ,רַאונַאי ןיא עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןופ ץנערעפנָאק רעשיט
 םעד רַאפ ךיז ןלעטשנייא בילוצ ,ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא ,8
 -עמרוט עשטייד יז ךרוד רע זיא עטריטסערַא יד ןופ דובכ ןכעלשטנעמ
 1919 ןיא .רעצראק ןיא טייצ ערעגנעל ַא ןרָאװעג ןטלַאהעג רעטכעוו

 -טנגוי רעשיטטילַאיצָאס , רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ןרָאװעג רע זיא

 ."עמיטש
 ןיא .,1920 ןיא טליּפשעג רע טָאה לָאר עקיטכיוו סרעדנוזַאב ַא

 רעוט עטינעג יד ןופ ויטקַא רעכעלנעמ רעצנַאג רעד זיא רָאי םענעי
 ןבילוצ זיא רע יװ ױזַא ,רעטילימ ןיא ןײגוצקעװַא ןעגנואווצעג ןעוועג
 יד ןופ ןעועג רע זיא ,ןרָאװעג טײרּפַאב דנַאטשוצ-טנוזעג ןטכעלש
 סעציײלּפ ערעייז ףיוא ןבָאה עכלעוו ,רעוט ענעבילברַאפ עטלייצעג

 עגנַאל ןופ ךשמב .טייצ רערעווש רענעי ןיא טעברַא יד ןגָארטעגסיױא

 רעד ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא רע זיא ןרָאי
 -"טפנוקוצ , רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ סלַא ןוא *טפנוקוצ,

 .עסערּפ
 ַא טָאה רע ואוו ,דנַאלשטיײד ןייק קעװַא רע זיא 1926 רָאי ןיא

 ןופ קידנעמוקקירוצ ,טאטשמראד ןיא ןוא ןילרעב ןיא טבעלעג טייצ
 סלַא גנוגעווַאב טנגוי רעד ןיא טעברַאעג רעטייו רע טָאה ,טרָאד
 ,טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ

 סרעדנוזַאב ַא .שטנעמ רעטוג ַא ןעוועג רע זיא רוטַאנ רעד ןופ
 ןייז ןופ טקודָארּפ ַא .טנגוי וצ טגָאמרַאפ רע טָאה עביל עקרַאטש
 ןגעוו טעברַא ןַא סנייז ןעוועג ךיוא זיא טנגוי רעד וצ סעדעטניא ןקרַאטש
 טלַאהניא רעד ןעוועג זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ."דנוב םעניילק,
 ,ןבעל ןייז ןופ

 ,רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט טקילײטַאב ךיז ןבָאה היול ןייז ןיא
 קילטנעצ ריפ בורק ןורָא ןרַאפ ןגָארטעג ןבָאה עכלעוו ,טנגוי רקיעב
 ,רענעפ ןוא ץנערק
 .יקצעינַאשלָא עלעבייל

 ,רעבמעצעד ןט21 םעד -- ןרענייוו רַאפ םישדח רָאּפ ַא טימ
 -- רעוט-טנגוי רעשידנוב רעקיטכיו רעד ןברָאטשעג זיא --- 4
 .יקצעינַאשלָא עלעבייל



 01 ןלוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי

 עטסגניי יד ןיא ןיוש טָאה רע ואוו ,שזדָאל ןופ טמַאטשעג טָאה רע
 -יפָא ,רענדער-ןסַאמ רעקיסַאלק-טשרע טלַא ןעוועג םש הנוק ךיז ןרָאי
 ןעוו ,1919 ,ינוי ןיא ?טפנוקוצ , רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה לעיצ
 -ָארַאי ןיא טנרעלעג טָאה רע .רָאי 14 לכה-ךס ןעוועג טלַא זיא רע
 רעד ןעװעג ןיא רע רעכלעוו ןיא ,עיזַאנמיג סרעצייווש-סיקסנישט
 ןעועג רע זיא 1920 -- 1919 ןרָאי יד ןיא .רעליש רעטסקיאעפ
 שיצַאזינַאגרָא יד .טעברַא-"טפנוקוצ , רעד ןיא ןעמונרַאפ טכַאנ ןוא גָאט
 טגָאמרַאפ טָאה יז ןוא טייקיטעט עלַאגעלמוא ןַא ןריפ טזומעג ןַאד טָאה
 עמייהעג טכַאמעג קיטרַאפ טָאה סָאװ ,לקורד שידרערעטנוא ןגייא ןַא
 לביטש-רעלעק ַא ןיא טגנערברַאפ רע טָאה טכענ יד ןיא ,ןפורפיוא
 םייב ןרָאװעג רע זיא רעלוּפָאּפ ,ןפורפיוא יד ןכַאמ קיטרַאפ םייב
 ,ןעגנולמַאזרַאפ-רעליש ףיוא סעדער עקימַאלפ ענייז ךרוד םלוע ןטיירב
 ,ןלַאז עשיטָאטש ןיא ןעגניטימ עסיורג ףיוא ךיוא יו ,רעדלעוװ יד ןיא

 -סינויצ רעירפ ןײלַא ןוא םייה רעשיטַאבעלַאב ַא ןופ קידנעמוק
 -עגניײרַא ךיז גנורעטסיײגַאב רערעיוהעגמוא טימ רע טָאה ,טמיטשעג שיט
 טלעטשעגּפָא טשינ ךיז ןוא גנוגעווַאב דעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןפרָאװ
 טָאה ןעמ וזַא ןעװעג ןיא ףוס רעד .ןצנעװקעסנָאק םוש ןייק רַאפ
 ,טריטסערַא ןיילַא םיא ןוא עיזיווער ַא טריפעגכרוד זיוח ןיא םיא ייב
 -מיג ןופ רָאטקעריד רעד טָאה ,טיײרפַאב םיא טָאה ןעמ יו םעדכָאנ
 טָאה רע .לוש ןיא ןזָאלנירַא קירוצ טלָאװעג טשינ ןיוש םיא עיזַאנ
 ןיוש ויא רע םגה ,גנודליב ןייז ןקידנערַאפ טנָאקעג טשינ רעבירעד
 רָאי ןיא רע זיא ,עיזַאנמיג ןופ טקיטײזַאב .סַאלק ןטצעל ןיא ןעוועג
 עלַארטנעצ רעד ןיא טעברַאעג טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 3
 ,ןליוּפ ןיא ןוויטַארעּפָאָאק עשידיי ןופ

 ךעקיטרָא רעד ןיא קיטעט ןעוועג רעטייוו רע זיא עשרַאװ ןיא
 -לַארטנעצ ןופ דילגטימ סלַא ךיוא יו ,"טפנוקוצ, ןופ עיצַאזינַאגרָא
 -טנגוי, ןופ עיצקַאדער ןופ דילגטימ סלָא -- טייצ ַא ןוא טעטימָאק
 -ַאֹּפ ךרוד ייס טייצ וצ טייצ ןופ רע טָאה עשרַאװ ןיא ךיוא ."רעקעוו
 ןסירעגטימ רוטַארעטיל ןגעוו ןעגנוזעלרָאפ ךרוד ייס ,סעדער עשיטיל
 .רערעהוצ ןסַאמ עסיורג ןביוהרעד ןוא

 סױרַא זיא רע רעכלעוו ןופ ,גנולמַאזרַאפ ַא ךָאנ גנוליקרַאפ ַא ןופ
 א ךָאנ זיא ןוא טכוזדניװשיּפָאלַאג ןעמוקַאב רע טָאה ,רעטציהעצ ַא
 ,רָאי 29 ןֹופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג טייהקנַארק רעצרוק





 לייט רעטירד





 ץײרקנקַאה ופ ןטָאש ןץא 4!

 -שטייד ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה טימ ,1933 בױהנָא

 ,ללכב טייהשטגעמ רעד רַאפ יו ,ןליוּפ ןיא ןדיי יד רַאֿפ טָאה ,דנַאל
 רעייז ןופ ןטינשּפָא עטסלַאפָארטסַאטַאק יד ןופ רענייא ןביוהעגנָא ךיז
 ,עטכישעג

 -סיוארָאפ זיא טשינ רעװ יו רעפרַאש ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד

 יד ייב .גייטשפיוא סרעלטיה ןופ ןגלָאפ עלַאפָארטסַאטַאק יד טליפעג

 רעקידנעָארד רעד ףיוא ןזיװעגנָא ייז ןבָאה ןטייהנגעלעג עטסנדישרַאפ
 קירנעה ,"דנוב , ןופ רעייטשרָאפ רעד טָאה 1921 רעמוז ןיוש .,הנכס
 -נָאק ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ענובירט רעד ןופ ,ךילרע
 רַאפעג עסיורג יד טשינ טצַאשרעד ןעמ זַא ,ןזיװעגנָא ,ןיוו ןיא סערג

 .רעדור-גנוריגער םוצ ךיז טסיײר סָאװ ,גנוגעװַאב-יצַאנ רעד ןופ
 רעד ןופ רעריפ ןופ רעפטנע רעקיניזטכײל ַא ןעמוקעג זיא ףיורעד
 ,?שילַאטיא טשינ זיא דנַאלשטייד, זַא ,סלעװ ָאטָא ,,ד ,ס רעשטייד

 -טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד ןעוו ,1922 רעמוז ,רעטעּפש רָאי ַא טימ
 ילפנעמַאזוצ-דנַאל ןופ םייהַא טרעקעגמוא ךיז טָאה לואּפ טסנרע רעריפ
 -ַאב ןיא קידנרעדליש ,רע טָאה ,ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ
 -סילַאיצָאס , רעד ןיא ןבירשעג ,ילפנעמַאוצ םעד רעטרעװ עטרעטסייג

 -טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשטייז רעד ןֹופ ןַאגרָא ,"טנגוי רעשיט
 : עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא עיצַאזינַאגרָא

 עשטייד ,רימ ןעמעװ טימ :עגַארּפ יד ןלעטש טציא ךיז לָאז,

 יּפַאק עשטייד יד טימ -- ןדנוברַאפ רעגנע ךיז ןליפ ,רעטעברַא
 יז טימ רעדָא רעטכעוו:בייל עשירעלציירקנקַאה ערעייז ןוא ןטסילַאט
 טשינ ףרַאד ךיא זַא ,טנייצרעביא ןיב ךיא ?רעירַאטעלָארּפ עשידיי
 ."רעפטנע ןַא ןבעג עגַארפ רעד ףיוא

 ןופ רעטרעוװו עקיטכירפיוא ,עכעלרע ןעוועג סיוועג ןענעז סָאד
 ןופ ןליפעג יד ןכָארּפשטנַא ןבָאה ייז ,רעוט-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ַא
 יד ןבָאה רעדיל .קלָאפ-רעטעברַא ןשטייד ןופ ןטכיש עשּפיה ץנַאג
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 טייקטיירג-תונברק ,חוכ גונעג ךיז ןיא ןענופעג טשינ ןטכיש עקיזָאד

 עבמַאד ערַאבגניװצַאבמוא יד ןלעטשוצפיוא ידכ ,טייקיטכיזטייוו ןוא
 ,גנוציײלפרַאפ-יצַאנ רעד ןגעק

 ןעמרָאפ עטערקנָאק יד ןעזסיוארָאפ טנעקעג טשינ טָאה רענייק
 ,ןעגנערב ךיז טימ טעוװ טכַאמ עשירעלטיה יד סָאװ ,גנוטכינרַאפ רעד ןופ
 ַא ןָא ךיז טקור סע זַא ,ןעוועג רעבָא זיא גנוניימ עקידנשרעה יד
 טשרעהַאב ןכָאה ןעליפעגרָאפ ערעטסניפ .,עפַָארטסָאטַאק עקידארומ

 עסיוועג ַא ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא םעד וצ .תונברק עקיטפנוקוצ יד
 רעקינַאילימליפ רעקיטכעמ רעד סָאװ ,םעד בילוצ טייקטרימירפעד

 -ַארקָאמעדילַאיצָאס רעד ןיא טריזינַאגױרָא ,טאיראטעלָארּפ רעשטייד
 עקרַאטש יד ןיא ךיוא יװ ןעגנוגעווַאב רעשיטסינומָאק ןוא רעשיט
 וואורּפ ןייק טכַאמעג טשינ וליפַא טָאה ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ
 ,דנַאטשרעדיױװ ןקידתושממ ַא ןלעטש וצ

 ןעוועג ךָאנ ןענעז הלשממ סרעלטיה ןופ םישדח עטשרע יד ןיא
 רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןעמוק רשפא טעװ ףליה יד זַא ,סעיזוליא עכַאװש
 טבעוושעג ,ןליוּפ ןיא טרפב ,תוכולמ ייר א ןיא ךָאד טָאה .רעדנעל ןוא
 -יצַאנ ןגעק גירק ןוויטנעווערּפ ַא ןופ קנַאדעג רעד ןטפול רעד ןיא
 טָאבנָא רעד .גנורעטכינסיוא יד ןעמוקעג זיא ךיג רָאג ,דנַאלשטיײד
 ןמז-לכ ,גירק ןוויטנעווערּפ ַא ןביוהוצנָא גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ
 -קנַארפ ךרוד זיא ,טנּפָאװַאב קירעהעג יוװ טשינ ךָאנ זיא דנַאלשטייד
 עשיליוּפ יד ,ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא ןטכַאמ-סיורג ערעדנַא ןוא ךייר
 -יצַאנ טימ טעברַאנעמַאװצ ןופ געוו ןפיוא ףױרַא ןַאד זיא גנוריגער
 ערעדנַא יד ףױרַא ךיוא ןענעז סע ןכלעוו ףיוא ,געוו ַא ;דנַאלשטיײיד
 ,תוכולמ עניילק ןוא עסיורג

 רעד טָאה דנַאלשטייד ףיוא עיצַאטנעירָא רעד טימ קיטייצכיילג
 רעד ןעוועג זיא יקסדוסליפ לאשרַאמ ןכלעוו ןופ ,םישזער:-עיצַאנַאס
 עשיטַארקַאמעד עטצעל יד ןופ ןלױּפ טביורַאב רעמ ץלַא ,רעפעש
 ןשינכש ןוא םענעגייא םעד ךרוד טמירַאװעגסױא .ןשינעביילברעביא
 ןוא ןרעּפכורפ ןעמונעג ךיז ןליצַאב עשיטימעסיטנַא יד ןבָאה ,םזישַאפ
 ,םזינַאגרָא-סקלָאפ ןשיליוּפ ןופ ןלייט ערעסערג ץלַא ןקעדַאב ןוא ןרעמ

 ךיוא ןרָאװעג טקורעגסיורא טלוב סרעדנוזַאב זיא דָאירעּפ ןקיזָאד ןיא
 ַא ןעװעג ךיוא זיא טנָארּפ ןשיטימעסיטנַא ןפיוא .,עגַארפ-טנגוי יד
 טקעריד ךיז טָאה טנגוי עשידיי יד ואוו ,טינשּפָא-טנגוי רעלעיצעּפס
 רעשיליּפ רעשיטימעסיטנַא-שיטסישַאפ רעד טימ ןסיױוטשעגנעמַאזוצ
 ,טנגוי
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 וצ ליּפשרָאפ רעקירעיורט ַא ןעװעג קיטייצכיילג זיא ץלַא סָאד
 רעבָא ,ןלױּפ ןופ ןרעיוט יד ןיא טּפַאלקעג טָאה סָאװ ,עידעגַארט ַא
 טײדַאב םעד ןעמונרַאפ ןוא ןּפַאלק סָאד טרעהעג ןבָאה קינײװ רעייז
 ,ןופרעד

 טניז ןבָאה גנוגעװַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד רַאפ
 .טלעוו ןטייוצ ןופ ךורבטיוא ןזיב טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה
 ןבַאגפיוא עיינ ליפ טלעטשעג ךיז גירק



 ךעד ףיוא ףירגנָא רעשיטימעסיטנַא 2

 טנגוי רעקידנרידוטש

 ןעוועג טנגוי-רעטעברַא יד זיא ןליױּפ ןיא רוד ןשידיי ןגניי ןופ

 ןעועג יז זיא ךעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ןוא טריזינַאגרָא ןטסעבמַא
 טייװ יז טָאה טייקויטקַא רעכעלטפַאשלעזעג ריא טימ .עטספייר יד

 ןיא .טנגוי רעשידיי רעד ןופ ןטכיש ערעדנַא עלַא ןגיטשעגרעבירַא
 ןוא טקורעגסױרַא ךיוא ךיז טָאה 1939 רַאפ רָאי קילטנעצ ןטצעל
 -ןרידוטש יד -- ןבעל ןשידיי ןיא טײקמַאזקרעמפיוא ליפ ןעמונרַאפ

 ,טנגוי עקיד
 ַא ןעוװעג זיא ןלױּפ ןיא ןדיי ייב גנואיצרעד ןוא גנודליב יד

 רעד ןיא טנרעלעג ךיז ןבָאה רעדניק עשידיי .עקיטרַאנדישרַאפ
 -טלעוו-שידיי יז ןיא ,רדח ןיא ,("ענכעשווַאּפ , לוש-סקלָאפ רעשהכולמ
 ַא טָאה םעד ץוחַא .ןלוש עשיאערבעה ןיא ןוא ןלוש-סקלָאפ עכעל
 יד ןיא ךיוא טנרעלעג ךיז טנגוי רעשידיי רעד ןופ לייט רעסיוועג
 ןלושכיוה ןיא ןוא (ןלושלטימ) סעיזַאנמיג ןיא --- ןלוש ןּפיט ערעכעה
 ןלוש ּפיט ןטשרעטנוא םעד .(א .א םוקינכעטילָאּפ ,טעטיזרעווינוא)
 סעיזַאנמיג יד + רעדניק עשידיי טייחרעמ עסיורג יד ןעגנַאגעגכרוד זיא
 ,טנגוי לָאצ עטצענערגַאב ַא רָאנ טכוזַאב טָאה ןלושכיוה ןוא

 גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ךורבסיוא ןרַאפ רָאי קילטנעצ ַא ךרעב
 טפרַאשרַאפ (ןלושכיוה יד ןיא) ןטנעדוטס עשידיי ןופ םעלבָארּפ סָאד זיא
 ןצנעדנעט עשיטימעסיטנַא יד ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד תמחמ ןרָאװעג
 עשיליוּפ ערענָאיצקַאער יד ,ןטלַאטשנַא-ןרעל עכיוה עשיליוּפ יד ןיא
 טלעטשעג ךיז סָאה ןרָאסעּפָארֿפ ייר א טימ תופתושב טפַאשנטנעדוטס

 ןטנעדוטס עשידיי יד ןופ ןבעל סָאד ןרעטיברַאפ וצ עבַאגפיוא ןַא רַאפ
 ,ןלושכיוה יד ןופ ןסױטשוצסױרַא זייוונפוטש ייז ךיז ןעימַאב ןוא

 עריא ןופ רענייא ןופ לעװש רעד ייב ןענַאטשעג זיא ןליוּפ תעב
 ןופ "לעמ-למעז, סָאד טָאה ,סעפָאױטסַאטַאק עכעלטכישעג עטסערג
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 טנּפָאװַאב טשינ ךיז ןוא רַאפעג יד טליפעג טשינ טנגוי רעשיליוּפ רעד
 עוייב עריא ןדָאלסיוא ןוא ןרָאצ ריא ןעוועריק טזָאלעג רָאנ ,ריא ןגעק
 ,דנַאל םענעגייא ןופ טייהרעדנימ רעלַאנָאיצַאנ ַא ןגעק ןטקניטסניא
 ןעוװעג זיא טנגוי רעקידנרידוטש רעשיליױוּפ רעד ןופ גנוריפפיוא יד

 ןקידרעטעּפש םעד טרעטכיילרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאפ יד ןופ רענייא
 ,ןליוּפ רעביא ןרעלטיה ןופ ףמואירט

 ןייק ןעװעג טשינ זיא ןלושכיוה יד ןיא םויטימעסיטנַא רעד
 "ביוה יד רעביא טָאה 1929 רָאי ןיא .גנוניישרעד עשיליוּפ עלַאקָאל

 עקרַאטש ַא ןגָארטעגכרוד ךיז עּפָאריײא-חרזמ ןוא -לַארטנעצ ןופ ןלוש
 טשערַאקוב ןוא גָארּפ ןיא ,ןיוו ןוא ןילרעב ןיא .,עילַאװכ עשיטימעסיטנַא
 עשיקעדנע יד .ןעורמוא-ןטנעדוטס עשידיײזיטנַא ןעמוקעגרַאפ ןענעז
 טשינ ןענעז גרעבמעל ןוא עקַארק ,ןזיוּפ ןוא עשרַאװ ןופ ןטנעדוטס
 ןדנוברַאפ טנגוי עשיקעדנע יד טָאה ייברעד .קילעטשרעטניה ןבילבעג

 -לָאמעד רעד ןגעק ףמַאק ןטימ ןטנעדוטס עשידיי יד ןגעק ףמַאק ריא
 .ןקיטיײזַאב טלָאװעג ןבָאה סעקעדנע יד סָאװ ,גנוריגער-עיצַאנַאס רעקיט
 שּפיה ןעוועג ןיילַא ןיוש זיא סָאװ ,גנוריגער עשיליוּפ עקיטלָאמעד יד

 ןופ גנוריגער ַא, יוװ ,ןרָאװעג ןגירשרַאפ ייז ךרוד זיא ,שיטימעסיטנַא
 ,ןענָאסַאמ ןוא ןדיי

 ןרָאװעג ןלושכיוה יד ןיא סערוטנַאװַא יד ןענעז רָאי ןדעי טימ
 ןקורסױרַא ןגעלפ ןטימעסיטנַא יד סָאװ ,ןעגנֹוזָאל יד .רעקרַאטש
 -רַאפ ,סעידוטס עשיניצידעמ וצ םיתמ עשידיי ןלעטשוצ : ןעוועג ןענעז
 עלעיצעּפס ייז רַאפ ןריפנייא ,ןלושכיוה יד ןיא ןדיי לָאצ יד ןרענעלק
 ןיא קירוצ רָאי 2300 טימ ןגעלָאק ערעייז יו .לג.ד.א קנעבדָאטעג
 ןטנעדוטס עשיטימעסיטנַא עשיליוּפ יד ךיוא ןבָאה ,(עילַאטיא) אודאּפ
 ןדיי עטיױט ןופ עגַארּפ רעד בילוצ טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאווצ ןופ

 רעייז ןסָאגרַאפ וליפא ןוא ןדיי עקידעבעל תושיגנ ןוא תורצ ןָאטעגנָא
 ,טולב

 יד ןענעז ,דנַאלשטיײד ןיא טכַאמ רעד וצ גייטשפיוא סרעלטיה ךָאנ
 ןופ ביוהנָא ןטימ .םזישַאפ ןופ ןטסענ ןרָאװעג ןלושכיוה עשיליופ
 קרַאטש סרעדנוזַאב ; סערוטנאווא יד ןעיײנַאב ךיז ןגעלפ רָאי-לֹוש ןדעי
 "נייא ןרעדָאפ ןעמונעג ןבָאה ןטימעסיטנַא יד ןעוו ,ןרָאװעג ייז ןענעז
 "וטס עשידיי רַאפ (טייז רעקניל רעד ףיוא) קנעב ערעדנוזַאב ןריפוצ
 .ןטנעד

 ןגָאז ןעמ ןעק טפַאשנטנעדוטס רעשידי רעד ןופ דובכ םוצ
 -ימירקסיד רעד טלעטשעגנגעקטנַא ןדישטנַא ןוא קיטומ ךיז טָאה יז זַא
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 ךיז ןוא ףמַאק ןטלפייווצרַאפ ַא טריפעג יז טָאה גנַאל ןרָאי ,עיצַאנ

 ןײיטש רעביל ןגעלפ ןטנעדוטס עשידיי יד .ןבעגעגרעטנוא טשינ

 ןצעז וצ ךיז רעדייא םידומיל יד תעב טייצ עצנַאג יד סיפ יד ףיוא
 יד 193/ ןיא ןבָאה ןטעטלוקַאפ עקינייא ןיא .קנעב-ָאטעג יד ףיוא

 "ילוכ יז תבוטל ןשימנײרַא ןעמונעג ךיז ןרָאסעּפָארּפ ערענָאיצקַאער

 רערעהוצ עשידיי ערעייז ןעגניווצ טװאורּפעג ןוא ןטנעדוטס עשינַאג

 .קנעב-ָאטעג יד ףיוא ןצעזוצקעװַא ךיז
 ןקיירטש טימ ןרָאװעג טיײלגַאב ןענעז ןלושכיוה יד ןיא ןעורמוא יד

 עשידיי ןופ ןקיירטש-ןגעק ןוא רעקימעדַאקַא עשיטימעסיטנַא ןופ
 -רַאפ-טולב טימ ,ןלַאפנָא עלַאטורב ,ןגעלשעג עדליוו טימ ,ןטנעדוטס
 זיא רענעטילעג ןטסרעממַא רעד .תונברק עכעלשטנעמ ןוא ןעגנוסיג

 ,יֹזַא .רעשידי רעד -- דצ רערעכַאװש רעד ןעוועג ךעלריטַאנ

 עשידיי ייווצ ןרָאװעג טעגרהרעד גרעבמעל ןיא 1928 ףוס ןענעז ,לשמל
 טגעלפ'מ .תונברק עקיצנייא יד ןעוועג טשינ ןענעז סָאד ,ןטנעדוטס
 ,"ןדיי ןָא ןכָאװ, רעדָא "ןדיי ןָא געט, ןרעלקרעד טייצ וצ טייצ ןופ
 ןטערטרעביא טנעדוטס ןשידיי ַא טוָאלעג טשינ ללכב טָאה ןעמ ןעוו
 ןטלַאטשנַא-גנודליב עכיוה יד ןופ לעװש יד

 טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה ןעגנוקידײלַאב ןוא תושיגנ עלַא יד םגה

 טשינ רעבָא ייז ןענעז ,ןטלַאטשנַא-ןרעל עטסכעה יד ןופ ןדָאב ןפיוא
 עקירעדינ יד ןיא וליפַא ןוא ןלושלטימ יד ןיא ןרוּפש ןָא ןבילבעג

 ,ןלוש-סקלָאפ
 עטריזינַאגרָא יד טָאה םימעט עכעלשטנעמ ןוא עלַאנָאיצַאנ בילוצ

 ,םעד וצ קיטליגכיילג ןביילב טנעקעג טשינ טנגוי-רעטעברַא עשידיי
 ןופ ביױהנָא םייב דלַאב .טנעוו-לוש יד ןשיווצ רָאפ טמוק סע סָאװ
 ןופ טעטימָאקילַארטנעצ רעד טָאה ,1929 ינוי ןיא ,סערוטנַאװַא יד
 "יצָאס יד ֹוצ גנודנעוו ַא טכַאמעג ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי
 -ארקוא ןוא רעשטייד ,רעשיליוּפ רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַא
 עיצקַא עמַאזנימעג ַא ןריזינַאגרָא ןגעו טנגוי-רעטעברַא רעשיניא
 ,ןטנעדוטס עשיטימעסיטנַא יד ןופ ןעגנוטערטסױרַא עשינַאגילוכ יד ןגעק

 םעד ץוחַא .ןרָאװעג טריטּפעצקַא זיא דנוב-טנגוי ןופ וויטַאיציניא יד
 -רַאפ ךיז "ןעגניר, עיצַאזינַאגרָא עשימעדַאקַא עשידנוב יד טָאה
 רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד טימ ןינע ןבלעז ןגעוו טקידנעטש
 ןגעוו ןבעגעגסױרַא ןבָאה ייז ןוא .ס ,מ .נ .ז עיצַאזינַאגרָאטנעדוטס
 טכַאמ-גנוריגער רעד ךרוד זיא סָאװ ,ףורפיוא ןעמַאזניימעג ַא םעד
 טריפעג רדסכ ןענעז ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא  .ןרָאװעג טריקסיפנָאק
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 עשיטימעסיטנַא יד ןגעק סעיצקַא עשילױוּפ-שידיי עמַאזניימעג ןרָאװעג
 | ,סענַאגילוכ

 -עג טשינ ףמַאק םעד ןיא ןענעז רעטעברַא עשיליוּפ יד ךיוא
 "רעקעוו טנגוי, ןיא םעד ןגעוו ןענעייל רימ .,ןטייוו רעד ןופ ןענַאטש
 ;1927 ,25 'רנ

 יד ןיא טרעדינעגּפָארַא ייז ןבָאה ןלושכיוה יד ןופ !קנעב
 טשינ ךָאנ לירורעד ,ןײרַא ןיוש ייז ןקעטש טרָאד ןופ ןוא ןלושלטימ

 ךיז טעוװ טנגוי עשידיי יד, .?ענכעשווָאּפ , יד ןיא לסיפ ַא ,טסיירד
 ןזָאל טשינ ךיז טעוװ יז ,ןקידיײלַאב ןוא ןקירעדינרעד ןזָאל טשינ רעבָא
 ,?ָאטעג ןיא ןּפוטשנײרַא

 ןטלָאװ ,ןסיורד ןופ ףליה םוש ןָא ,ןײלַא ןעוועג וליּפַא רימ ןטלָאװ ,

 רעזנוא ,ןכָארבעג ןוא טלקַאװעג טשינ עגר ןייא ןייק ךיוא ךיז רימ
 ןענעז רימ סָאוװ ןייזטסואוַאב םעד ךרוד ןביוהעג רעבָא טרעוו טומ

 טפַאשרעטעברַא עשיליוּפ עטסואווַאב-ןסַאלק עצנַאג יד ,ןילַא טשינ
 -ןסָאלק עלענָאיסעפָארּפ יד ןופ סערגנָאק רעטצעל רעד ,זנוא טימ זיא

 ,קנעב-ָאטעג יד ןגעק טריטסעטָארּפ ףרַאש טָאה ןליוּפ ןיא ןענייארַאפ
 רעוויסערגָארּפ רעד םיטש ןייז ןרעה טזָאלעג ךיוא טָאה טייצ עטצעל יד
 ךיז ןבָאה ייז .ץנעגילעטניא ןוא ןרָאסעּפָארּפ עשיליוּפ יד ןופ לייט
 עצעה רעשיטימעסיטנַא רעטסיו רעד ןגעק ןדישטנַא טגָאזעגסױרַא
 רעד רַאפ ךיוא גנוקידײלַאב ַא קנעביָאטעג יד ןיא ןעעז ייז ןוא
 ןוא ןטנעדוטס עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד זַא .,רוטלוק רעשיליופ

 -- זנֹוא טימ קידנעטשלופ ןענעז טנגוי-רעטעברַא עשיטסילַאיצָאס יד

 טנגערבעג יינספיוא געט עטצעל יד ןיא טשרע סע ןבָאה ייז ,רָאלק זיא
 ?עיצַארַאלקעד עקידנכערּפשטנַא ןַא ןכעלטנפערַאפ ךרוד קורדסיוא םוצ

 טימ טרעפטנעעג טייצ וצ טייצ ןופ ןבָאה ןטנעדוטס עשידיי יד
 ףעקימעדַאקַא עשידיי יד ןבָאה 1937 ביֹוהנָא ,ןקיירטש-טסעטָארּפ

 54 רַאפרעד טָאה ןעמ .געט 14 קירטש ַא טריפעג ענליוו ןיא
 ןעמ טָאה ךָאנרעד דלַאב) טעטיזרעווינוא ןופ ןסָאלשעגסיױא עקידנקיירטש
 רעד טיול ןעמוקעגרָאפ ןיא קיירטש רעד .(ןעמונעגניירַא קירוצ ייז
 ןבָאה עיצקַא רעד תעב .רעקימעדַאקַא עשידנוב יד ןופ וויטַאיציניא
 -ילָאס ַא ןריזינַאגרָא טװאורּפעג עשרַאװ ןיא ןטנעדוטס עשידנוב יד
 ןייק ןענופעג טשינ טָאה ףור רעייז רעבָא --- קיירטש-טעטירַאד
 ןגעוטסעדנפ .ןעגנוטכיר ערעדנַא יד ןופ גָאֹוּפָא ןבילוצ גנַאלקּפָא
 ןיא ,רָאי ןבלעז םעד ךָאנ עשרַאװ ןופ רעקימעדַאקַא עשידיי יד ןבָאה
 יד ףיוא עגָאל יד לייוו ,קיירטש ןיא ןייגסױרַא טזומעג ךָאד ,טסברַאה
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 -רעטנוא ידכ .ךעלגערטרעדמוא ןרָאװעג זיא ןלושכיוח רעװעשרַאװ
 -ָאטעג יד ןגעק רעקימעדַאקַא עשידיי יד ןופ ףמָאק םעד ןציטשוצ

 ויטַאיציניא רעד טיול ,1927 רעבָאטקָא ןט19 םעד ,טלָאמעד זיא ,קנעב
 רענײײמעגלַא ןַא דנַאל ןצנַאג ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד ,"דנוב , ןופ

 טָאה קיירטש רעד .גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ קיירטש
 ענעדישרַאפ ףיוא ךיז ןבָאה םיא טימ ןוא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג
 ,רעטעברַא עשיליוּפ רעטנזיוט רעקילטנעצ טריזירַאדילָאס םינפוא



 עלַאנָאיצַאנרעטניא - םזיטימעסיטנַא ןעק 3

 טעטירַאדילָאס

 עטגָאלּפעג יד רַאפ טלקמ םוקמ ַא ןעוועג רעטרעדנוהרָאי זיא ןליוּפ
 טביוה ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד .עּפָאריײא ןקע עלַא ןופ ןדיי
 ןעוו ,(טרעדנוהרָאי ןט11 ןופ ףוס) ןגוצ-ץיירק עטשרע יד ןופ ןָא ךיז
 דרע רעשיליוּפ ףיוא ןבָאה רעדנעל עשינכש ןופ ןדיי ןסַאמ עסיורג

 -ץיירק עשיטַאנַאפ יד ןופ דרָאמ ןוא ביור ןגעק טרָא-ץוש ַא ןענופעג
 ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד ויא קידנעטש טשינ .סעדנַאב-גוצ
 ןיא טלצרָאװרַאפ ךיז ףיט ייז ןבָאה ךָאד ,קיאור ןוא שילידיא ןעוועג
 ןשידיי ןופ ןרעק רעטסקיטכיוו רעד ןרָאװעג ןוא דרע רעשיליוּפ רעד
 ַא ברע ןענַאטשעג זיא ןליוּפ ןעו טציא .טלעװ רעד רָאג ףיוא קלָאפ

 ,דנילב ױזַא ןעוועג רעריפ-הכולמ עריא ןענעז ,עפָארטסַאטַאק רעסיורג
 וצ יו ,טַאהעג טשינ הגאד עקיטכיו ערעדנַא ןייק ןבָאה ייז זַא

 עטנָאמרעד-רעירפ יד ."רַאפעג עשידיי, ענעפורעג-ױזַא יד ןפמעקַאב
 ןייא זיולב ןעוועג ןענעז טפַאשנטנעדוטס רעשידיי רעד ףיוא סעקַאטַא
 סעקילק ערענָאיצקַאער יד סָאװ ,עוויסנעפָא רעד ןופ טינשּפָא-טנָארפ
 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק טריפעג ןבָאה

 ןופ ןטקעיבָא עוװיסַאּפ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ןליוּפ ןיא ןדיי יד

 קידתונשקע ןוא ושיטקַא ךיז ןבָאה ייז .ףיֹרגנָא ןשיטימעסיטנַא
 ןופ דרַאגנַאװַא ןיא ןעוועג זיא טנגוי עשיטסילַאיצָאס יד .,טקידיײטרַאפ
 ,ףמַאק-גנוקידיײיטרַאפ ןקיזָאד

 רעשיטסילַאיצָאס רעשידי רעד ןופ ןטנעמוקָאד ייר ַא ןיא
 ןוא גנוגעװַאב עשידיי-יטנַא יד טריזירעטקַארַאכ טרעוו גנוגעװַאב-טנגוי
 ןטערטוצּפָא טשינ טנגוי רעשידיי רעד ןופ ןליוו רעטרידיצעד רעד
 םזיטימעסיטנַא ןטקרַאטשרַאפ ןֹופ תוביס יד ןגעוו .ץַאלּפ-ףמַאק ןופ
 "גנוריגער רעד ךרוד זיא סָאװ) לקיטרַא-טייל ַא ןיא טדערעג טרעוו
 ,1924 ,12 'רנ "רעקעוו:טנגוי, ןיא (ןרָאװעג טריקסיפנָאק טכַאמ
 :ןטרָאד ךיז טגָאז סע
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 טשינ ךיז טגָאז (ןעיײטרַאּפ עשיליוּפ יד ןופ) ייז ןופ ענייא ןייק ,
 יַאס; רעד ןופ טפַאשרעה רָאי 8 ךָאנ ביֹוא .םזיטימעסיטנַא ןופ ּפָא

 ,סיורג רעיוהעגמוא דנַאל ןיא זנוא ייב טײקיזָאלטעברַא יד זיא ?עיצַאנ
 -ניילק ןופ עגַאל יד ,עכעלרעדיוש ַא -- םירעוּפ יד ןשיװצ טיונ יד
 רַאפ ןכוזסיוא ןצימע ןעמ זומ ןַאד --- ,עטלפייווצרַאפ ַא םוטרעגריב
 רעייז ןליטש ןענעק ןלָאז ןסַאמ יד ןכלעוו ףיוא ,לזאזעל-ריעש ַא

 -סיוא קיױַאטש ױזַא םזיטימעסיטנַא רעד טציא טרעװ רעבירעד ,ןרָאצ
 ןוא ,טכַאמ רעד וצ ךיז טסייר סָאװ ,עיצעדנע רעד ךרוד טצונעג

 טרירעלָאט ױזַא םזיטימעסיטנַא רעשיקעדנע רעד ךיוא טרעוו רעבירעד
 ,"ןּפורג עקידנשרעה יד ךרוד טקידערּפעג רעשירָאטַאנַאס רעד ןוא

 "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ףורפיוא ןַא ןיא
 ; טגָאזעג טרעוו 1927 יַאמ ןט1 םוצ ןליוּפ ןיא

 וצ ןכַאמ ךעלגעממוא זנוא ליוװ ןעמ ,ןרעגנוהסיוא זנוא ליװ ןעמ ,

 -רַא עלַא ןופ דנַאל סָאד זיא'ס יװ ,סרעזנוא זיא סָאװ ,דנַאל ןיא ןבעל
 .עיצַאוקַאװע ןוא עיצַארגימע וצ ןעגניווצ זנוא ליוו ןעמ ,עקידנטעב
 רעריפ יד ןעוו ,ןַאד טשינ וליפא !ןעגנילעג טשינ םענייק טעװ סָאד
 !ןטימעסיטנַא עשילױּפ יד ןעמוק ףליהוצ ןלעוו םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ
 ןלעװ ָאד ,רימ ןטעברַא ָאד ,ןרָאװעג ןריובעג רימ ןענעז ןליוּפ ןיא ָאד

 רעזנוא ןיא ןײילַא טשינ ןענעז רימ !ןביילב רימ ןלעוו ָאד ,ןבעל רימ
 ןסַאמ יד ,ןסַאמ עקידנטעברַא עשיליוּפ יד ןענעז זנוא טימ ,ףמַאק

 .?ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא יד ןופ
 -גירק רעד רַאפ רָאי ןבלַאהטרעדנַא לכה-ךס ,1928 ביוהנָא ןיא

 ?"ךָאזָא; רענעפורעג-ױזַא רעד ,ײטרַאּפ-גנוריגער יד זיא ,עפָארטסַאטַאק

 :גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק גנורעלקרעד-סגירק ַא טימ סױרַא
 13 טימ עיצַארַאלקעד ַא טכעלטנפערַאפ טלָאמעד טָאה "ןָאזָא רעד

 טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאקי-לַארטנעצ רעד ,ןטקנוּפ
 רעפטנע רעד  ןטקנוּפ 12 יד ףיא רעפטנע ןַא טכעלטנפערַאפ

 : רעטרעוו עקידנגלָאפ טימ ךיז טקידנערַאפ
 סיורג ַא טמיטשַאב לעיצעּפס ןעמ טָאה טנגוי רעשיליוּפ רעד רַאּפ ,

 -רעדנַאנַאפ ןוויכ ַא טימ זיא סָאװ ,ףמַאק ןשיטסילַאנָאיצַאנ ןיא טרָא
 יד ןעיטשרַאפ "טנגוי, ףירגַאב ןרעטנוא ביוא  ,ןרָאװעג ןזָאלבעג
 ,רעקימעדַאקַא טנזיוט עכעלטע זיולב עיצַארַאלקעד רעד ןופ םירבחמ
 ףמַאק םוצ ףור רעד טעװ ןַאד -- םענייא ףיוא ןעצ ןָא ןלַאפ עכלעוו
 .גנַאלקּפָא ןעמירַאװ ַא ןעניפעג סיוועג "הנכס רעשידיי, רעד טימ
 ןלַאפסיוא טעװ סע ױזַא יו ,טונימ ןייא ףיוא טשינ רעבא ןעלפייווצ רימ
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 ןופ ,טנגוי רעשיליוּפ רעד ןופ טייהרעמ רעקיזיר רעד ןופ רעפטנע רעד
 עגנע יד ןופ ןוא טעטש יד ןופ ןסַאג עמיֹרָא יד ןיא טנגוי רעד

 טמיורט ,רימ יו טקנוּפ זַא ,ןסייו רימ לייוו .סעטַאכ עשירעיוּפ
 ןופ ליפעג עקידיירפ סָאד ןעגנערב ריא לָאז סָאװ ,גנודליב ןגעוו יז
 ,"ןבעל ןכעלנעזרעּפ ןשינָאמרַאה ןופ ןוא טייקיטרעוולופ רעלַאיצָאס

 עיצַאנימירקסיד ןוא עצעה רעשידיײ-יטנַא רעד ןגעק ףמַאק ןיא
 רעשיליוּפ רעד ןיא עטעדניברַאפ טַאהעג גנורעקלעפַאב עשידיי יד טָאה
 סָאד ןלעװו רימ .טנגוי ריא ןוא טפַאשרעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס

 : ןליּפשייב ייר א ךרוד ןרירטסוליא
 ,12 'רנ "רעקעוו-טנגוי) קָאטסילַאיב ןופ ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןיא

 : רימ ןענעייל (4

 רעטעברַא רעשידיי ַא ןלַאפעג סנטצעל ןיא קָאטסילַאיב ןיא,
 טריזינַאגרָא טָאה "דנוב , רעד .,סענַאגילוכ"יַארַאנ , יד ןופ טנעה יד ןופ
 רעטנזיוט טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,היול עקיזיד ַא
 םזינַאגילוכ ןגעק טסעטָארּפ רעייז טרירטסנַאמעד ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא
 ןופ ףמַאק ןקילָאמַא םעד ןביוהוצפיוא רעדיוו טייקטיירג רעייז ןוא
 ןבָאה גוצ-היול ןקיזָאד ןופ ץיּפש ןיא .ץוש-טסבלעז רעשידנוב רעד
 ןפרָאװעג ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא עשיליוּפ רעטרעדנוה טרישרַאמ ךיוא
 טסעטָארּפ ,טעטירַאדילָאס רעייז ןקירדסיוא ןעמוקעג ןוא טעברַא יד
 ,"טייקטיירג-ספמַאק ןוא

 (1929 ,14 'רנ "רעקעוו-טנגוי ,) שזדָאל ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןיא
 : טלייצרעד טרעוו

 -ַאב טָאה (ןעמָאנ ןייז זיא לקנערפ) ןטנַאקירבַאפ יד ןופ רענייא ,
 ךיז טָאה ןטקידײלַאב ןרַאפ .רעטעברַא ןכעלטנגוי ןשידיי ַא טקידייל
 ןעגנַאגרעד זיא'ס .טַאגעלעד-רעטעברַא רעשיליוּפ רעד ןעמונעגנָא
 ןופ טגָאזעגּפָא טָאה טנַאקירבַאפ רעד ןוא טנעדיצניא ןפרַאש ַא וצ
 רעטעברַא יד ןבָאה ףיורעד רעפטנע סלַא .טַאגעלעד םעד טעברַא רעד
 טקיירטשרַאפ --- לָאצ רעכיילג ַא ןיא טעמכ עשידיי ןוא עשיליוּפ ---
 ןסעזעג רעטעברַא יד ןענעז ןכָאװ ייוצ .קירבַאפ יד טריּפוקָא ןוא
 יד ןגעק ףמַאק ןרַאדילָאס ַא טריפעג ןוא טנעוװ-קירבַאפ יד ןשיווצ
 -רַא עשיליוּפ .ןענואוועג ףמַאק םעד ןוא ןטנַאקירבַאפ עקידהּפצוח
 עשידיי :ןכעלטנגוי ןשידיי ַא ןקידײלַאב ןבילוצ ןקיירטש רעטעב
 ןשילױּפ ַא ּפֶא ןגָאז ןטנַאקירבַאפ עשידיי לייוו ,ןקיירטש רעטעברַא
 עזַאָא ןַא --- םזיטימעסיטנַא ןוא םזיניוװָאש ןופ רבדמ ןיא ,רעטעברַא
 ,?טעטירַאדילָאס רעשירַאטעלָארּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ



 ץרע ה .ש י 32

 ,ןזױּפ ןופ ,םזיטימעסיטנַא ןשילױּפ ןופ םישדק-ישדק עמַאס ןופ

 : (1938 ,21 'רנ "רעקעוו-טנגוי ,) ווירב ַאזַא ןעמוקעג זיא

 ןעמַאזנימעג ַא טנדרָאעגנייא רימ ןבָאה רָאי-ייה ילוי ביױהנָא;
 "טנגוי ןופ ןוא טנגוי רעשיסעּפעּפ רעד ןופ ןטסױװיטקַא יד רַאפ סרוק
 ,סרוק ןופ גנונעפע יד ךרודַא זיא ךעלרעייפ רעייז ."טפנוקוצ , דנוב
 טעטימָאק רענזיוּפ ןופ רעיײטשרָאפ רעד טָאה עדער-גנונעפע רעד ןיא
 ןקיזָאד ןופ גנוטיידַאב עשילָאבמיס יד ןכָארטשעגרעטנוא ,ס,פ.ּפ ןופ

 רעד ןיא ,ןזױּפ ןיא ָאד, :טנָאזעג רע טָאה ןרעדנַא ןשיוצ .סרוק
 ןופ סעילַאװכ יד ןענַאװ ןופ ,םזילַאנָאיצַאנ ןדליוו ןופ טָאטש-טּפיוה
 עשידיי יד זיא ,ןליוּפ ץנַאג רעביא רעדנַאנַאפ ךיז ןעייג םזיטימעסיטנַא

 רעמַאזנימעג ַא וצ ןטערטעגוצ טנגוי עשיטסילַאיצַאס עשיליוּפ ןוא
 ?טעטירַאדילָאס ריא ןרירטסנָאמעד וצ ידכ ,טעברַא

 רָאי ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד טָאה ווָארגנעװ לטעטש ןיא

 רעשיטסילַאיצָאס רעשיליּפ רעד ןופ גנולײטּפָא ןַא טעדנירגעג 3
 230 ןבירשרַאפ דלַאב ךיז ןבָאה סע ."רוט, עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 עשילױּפ יד טגעלפ טיצ רעטשרע רעד ןיא .,עכעלטנגוי עשיליופ
 ,דנוב -טנגוי ןופ לַאקָאל ןיא ןעמוקפיונוצ ךיז עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 ַא טעדנירגעג "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד ךיוא טָאה רָאי ןבלעז ןיא

 ,רעדילגטימ טנזיוט טלייצעג טָאה סָאװ ,סנירעקירטש ןופ ןייארַאפ
 עקימורַא יד ןופ ןוא ווָארגנעװ ןופ ךעלדיימ עשיליוּפ ךס ַא ייז ןשיווצ
 | .רעפרעד

 רעד (1935 רָאי ןיא טגעלפ (שילאק ייב) עדבָאד לטעטש ןיא

 ,טַארעּפער ַא ןבָאה גָאטײרפ ןדעי יקסלַאװָאק רערעל רעשיליוּפ
 ןופ ןטַארעפער יד וצ ."טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןכרוד טריזינַאגרָא
 -טגנוי רעד .ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ןעמוק ןגעלפ רעוט ןשיסעּפעּפ ןקיזָאד
 ןַא טריפעג ןבָאה סעצװָאסעּפעּפ יד טימ ןעמַאזוצ "טפנוקוצ , דנוב
 ,לטעטש םעד ןיא סעקעדנע יד ןגעק עינַאּפמַאק עשיגרענע

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא ,םזילַאקירעלק ןשיליוּפ ןופ ץנעדיזער רעד ןיא
 רעטנזיוט רעטרעדנוה ןייז לגר-הלוע ךעלרעי-רָאי ןגעלפ סע ןיהואוו
 ןיא דליב "ןקידתפומ-לעב, םוצ דנַאל ןקע עלַא ןופ ןקילָאטַאק
 -ינַאמ עמַאזניימעג ןעמוקעגרָאפ ןענעז ,ארוג אנסאי ףיֹוא רעטסיולק
 ,טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ ןוא רעשידיי רעד ןופ סעיצַאטסעפ
 -עג גנולמַאזרַאפ עמַאזניימעג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1922 ינוי 17 םעד
 רעסיורג ַא ןעמוקעג זיא סע םזילַאנָאיצַאנ ןגעק ףמַאק םעד טעמדיוו
 ,ןטַאװַארק עטיור ןוא סעזולב עיולב ןיא טעדיילקעג עלַא ,םלוע-טנגוי
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 סעדער יד .רענעפ עטיור טרעטַאלפעג ןבָאה ּפעק ערעייז רעביא ןיא
 טָאה טנגוי יד .שידיי ןוא שיליוּפ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז
 יד,) ?ראדנאטש ינָאװרעשט , ןמיה-רעטעברַא ןשיליוּפ םעד ןעגנוזעג
 ןופ "העובש, יד -- ןמיה-רעטעברַא ןשידיי םעד ןוא ("ןָאפ עטיור

 ,"דגוב ,
 יד ןבָאה 1923 רָאי ןיא גָאט-טנגוי ןלַאנָאיצַאנרעטניא םוצ

 ןוא "רוט, --- סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס עשידיי ןוא עשיליוּפ
 -ַאלּפ עקידתופתושב ןבעגעגסױרַא ווָאנרַאט ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי
 ןיא טבעלקעגרעדנַאנַאפ טָאה'מ סָאװ ,שידיי ןוא שיליוּפ ףיוא ןטַאק
 ןופ עיצַאטסעפינַאמ ןסַאג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טנװֶא תבש .טָאטש

 ןעועג זיא נוצ רעד .רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי ןוא עשיליוּפ
 ןענָאיּפמַאל עקיברַאפ ןוא ןעלקַאפ עקידנענערב טימ ןטכױלַאב לעה

 ףיוא .טליּפשעג טָאה רעטסעקרָא ןַא ,טרעטַאלפעג ןבָאה רענעפ עטיור
 -נוז .ןעגנוזָאל עלעוטקַא ןבירשעגפיוא ןעוועג ןענעז ןטנערַאּפסנַארט
 ,גנולמַאזרַאפ עקידתופתושב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא גָאט

 ןיא דנוב-טנגוי ןופ וויטַאיציניא רעד טיול זיא 1925 רָאי ןיא

 רעשידיי ,רעשילױוּפ ןופ גנורעייפ עמַאזניימעג ַא ןעמוקעגרַאפ גרעבמעל
 -טנגוי ןלַאנָאיצַאנרעטניא םוצ טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיניארקוא ןוא
 טריפעגכרוד ןענעז'ס ןוא ףורפיוא רעמַאזניימעג ַא סױרַא זיא'ס .גָאט
 -יצָאס ,"רעצרַאה ןטיור , ,"רוט , ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ייווצ ןרָאװעג
 -ַאר ןוא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ,(.ס .מ .נ .ז) ןטנעדוטס עשיטסילַא
 ךיא טָאה "טפנוקוצ , ןופ רעייטשרָאפ רעד ,"ַאדאמָארה ַאשטינטָאב

 ,שידיי ןיא טדערעג
 טנגוי עשיסעּפעּפ ןוא ?ןטסיטפנוקוצ , רענליוו ןבָאה 1927 רעמוז

 ןרעטנוא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,גולפסיוא ןעמַאזניימעג ַא טריפעגכרוד
 ,םזיטימעסיטנַא ןוא םזישֲאּפ ןגעק ףמַאק ןופ ןכייצ

 -סױרַא עמַאזניימעג עסיורג ייר א ןעמוקעגרָאפ ןענעז שזדָאל ןיא

 ,טנגוי-רעטעברַא רעשטייד ןוא רעשידיי ,רעשיליופ רעד ןופ ןעגנוטערט
 טנזיױט 2 זיב ןעיצוצ לָאמלייט ןגעלפ סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא
 םעד .שטייד ןוא שידיי ,שיליוּפ ףיוא טדערעג ןעמ טָאה ,עכעלטנגוי

 עמַאזנימעג ַא ןעמוקעגרָאפ שזדָאל ןיא ןיא 1926 רַאורבעפ ןט2
 -טסע יד ןופ דנַאטשפיוא ןופ גָאטרָאי םעד טעמדיוועג עימעדַאקַא
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה גנולמַאזרַאפ רעד ןיא ןטסילַאיצַָאס עשיכייר

 רעשיליופ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .עכעלטנגוי עשידיי ןוא עשיליוּפ 0
 ןופ רעריפ רעד טדערעג טָאה טנגוי ריא ןופ ןוא טפַאשרעטעברַא
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 -לַאשזדעינ וואלסישטעימ "?קינטָאבָאר , ןופ רָאטקַאדער ןוא .ס .ּפ .ּפ
 רעד ןוא (1940 ןיא טעדרָאמרעד םיא ןבָאה סיצַאנ יד) יקסווָאק
 דנוב-טנגוי ןופ ןעמָאנ ןיא .שטיװָאכַאװ רעוט-טנגוי רעשיסעּפעּפ
 ךיוא ןבָאה סע .שטיוועקטונ ייגרעט טדערעג טָאה "?טפנוקוצ,

 "ישטיוו, עיצַאזינַאגרָא-טנגוי-םירעיוּפ רעד ןֹופ רעייטשרָאפ ַא טדערעג

 רענדער רעשיטסינומָאק רעד ,ןטסינומָאק יד ןופ רעייטשרָאפ ַא ןוא
 זַא ,ןרעלקרעד ךרוד וויטָאמ ןקיטרַאנגײא ןַא טכַארבעגנײרַא טָאה
 םעד ןפַאש ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסישַאפ וצ וליפא ןייג ףרַאד ןעמ,
 ."רוד ןגניי ןופ טנָארפ

 "עג יד ןעוועג ןענעז גנוטיידַאב רעקיטכיו סרעדנוזַאב ןופ
 יד ףיֹוא .עשרַאװ טָאטש-טּפױה רעד ןיא ןעגנוטערטסױרַא עמַאזניימ
 ,ןזיוונָא רימ ןלעוװו עקידנטיײדַאב רעמ

 "וצ , דנוב-טנגוי ןופ ןטעטימָאק-לַארטנעצ יד ןבָאה 1922 רעמוז

 ,"רוט , עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיסעּפעּפ רעד ןופ ,ןלױּפ ןיא "טפנוק
 עיצַאזינַאגרָא רעקימעדַאקַא עשידנוב יד ןוא .ס .מ .נ .ז ךיוא יװ

 -סיפנָאק ןיא סָאװ ,ףורפיוא ןעמַאזניימעג ַא ןבעגעגסױרַא "ןעגניר,
 עטריקסיפנָאק יד טקיטײזַאב טָאה ןעמ יו םעד ךָאנ .ןרָאװעג טריק

 טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה רע .ןענישרעד ףורפיוא רעד זיא ,רעטרע
 : רעטרעוו עקידנגלָאפ

 -ילָאס רעשירַאטעלָארּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןעמָאנ ןיא,
 ןלױּפ ןופ רעטעברַא עכעלטנגוי םירבח ,ךייא רימ ןפור טעטירַאד
 -ַאנ ןגעק ,םזישַאפ ,המחלמ ןגעק סעיצַארטסנָאמעד עמַאזניימעג וצ
 -עגרעדנַאנַאֿפ טָאה עיזאושזרוב יד ןעוו שדוח םעד ןיא .,םזילַאנָאיצ

 :ןעגנוזַָאל ערעזנוא ןעגנילק ןלָאז ,המחלמ-טלעוו יד טרעקַאלּפ
 ! המחלמ ןייק רעמ לָאמנייק

 ! המחלמ ןגעק ףמַאק רערענָאיצולָאװער רעד ןבעל לָאז
 ! םזישַאפ ןטימ רעדינ
 ! םזילַאנָאיצַאנ ןטימ רעדינ
 ּ! םזיטימעסיטנַא ןטימ רעדינ

 !טעטירַאדילָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןבעל לָאז
 "! גנוריגער עשיטסילַאיצַאס ַא ןבעל לָאז

 ןקידתופתושב ַא טריפעגכרודַא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא 4 עבלעז יד
 טריפעג טָאה ץיזרָאפ םעד .95 ענלעשזד ףיוה ןסיורג ַא ףיוא גניטימ
 רעכלעוו ,סָארג קענַאי "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ רעייטשרָאפ רעד
 יד דצמ .,שידיי ןוא שיליוּפ ףיוא עטלמַאזרַאפ יד וצ טדערעג טָאה
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 -געשזד ןוא רענצימ ,אוביד טדערעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשיליױוּפ
 -רעטעברַא רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעריפ ַא רעטעּפש) יקסוועלעג
 עשידי יד דצמ :;(המחלמ:טלעװ רעטייוצ רעד תעב גנוגעװַאב
 סע ,רעלָא ןָאעל ןוא דלָאגטוג ףסוי טדערעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא
 -טרָאּפס-רעטעברַא עשיכיירטסע ןופ רעייטשרָאפ ַא ךיוא טדערעג טָאה

 .עשרַאװ ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא רעכלעוו ,רעלּפָארטנעצוּפ --- רעל
 ןופ עיסימָאק-גנוקידנעטשרַאפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טייצ רענעי וצ
 ,סעיצַאזינַאגרָא עטנָאמרעד-רעירפ יד ןופ רעײטשרָאפ

 -ברוד ןעמַאזוצ "רוט , ןוא "טפנוקוצ , יד ןבָאה 1934 רַאורבעפ ןיא
 סלַא עדַאטַאבמַא רעשיכיירטסע רעד רַאפ עיצַארטסנָאמעד ַא טריפעג
 ןטסילַאיצָאס עשיכײרטסע יד טימ טעטירַאדילָאס ןופ קורדסיוא

 ,דנַאטשפיױא ןטנּפָאװַאב םעד טריפעגכרוד טלָאמעד ןבָאה עכלעוו

 ,עכעלטנגוי עּפורג ַא טריטסערַא ײצילָאּפ טָאה עיצַארטסנָאמעד רעד תעב
 -עגסױרַא "רוט , ןוא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד ןבָאה 1925 רעמוז

 ןרָאװעג טריקסיפנָאק ןיא סָאװ ,ףורפיוא ןעמַאזניימעג ַא ןבעג
 ןוא עשיליוּפ רעטנזיוט ןענעז סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןופ ףור ןפיוא
 -ָאר , עיצקַאדער ןופ ףיוה ןסיורג ןיא ןעמוקעג עכעלטנגוי עשידיי
 ןבָאה טנגוי ריא ןוא .ס.פ ּפ רעד ןופ ,7 יקצעראוו ףיוא "קינטָאב
 דנוב טנגוי ןופ .רענצימ ןוא ןָאק ,אוביד ,יקסניּפַאשט טדערעג
 ךיוא טָאה סע ,דלָאגטוג .י ןוא טילב .ל טדערעג ןבָאה ?טפנוקוצ,
 טָאה רעכלעוו ןטסינומָאק יד ןופ רעייטשרָאפ ַא טרָאװ ַא ןעמוקַאב
 ,טייקיסעמ וצ ןפורעג ,קיטילָאּפ-טנָארפ-סקלָאפ רעד טימ םכסה ןיא
 יד .עקיטסול:ףמַאק ַא ןעװעג זיא םלוע ןסיורג ןופ גנומיטש יד
 "טפנוקוצ , ןוא "רוט, ןופ ןעמָאנ ןיא עיצולָאזער ענעגָאלשעגרָאפ
 טנגוי יד ןעװ ,גניטימ ןכָאנ ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא קימיטשנייא זיא
 ײַצילָאּפ רעד ךרוד רעטרע ענעדישרַאפ ןיא ןענעז ,סַאג ןיא סױרַא זיא
 געט רָאּפ ַא ךָאנ ןעמ טָאה 16 ."ןטסיטפנוקוצ , 19 ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ
 רעטעּפש .טייצ עגנַאל ַא ףיוא ןטלַאהרַאפ ןעמ טָאה 3 ןוא טיײרפַאב
 סעצָארּפ ַא טריפרַאפ ענעטלַאהרַאפ יד ןופ לייט ַא ןגעק ןעמ טָאה
 ,עיצַארטסנַאמעד רעשהכולמייטנַא ןַא ןיא ךיז ןקילײטַאב רַאפ

 ,גניטימ ןפיוא ןעמוקעגרָאפ זיא טנעדיצניא רעשיטסירעטקַארַאכ ַא
 עשידי עכעלטע .שידיי ןדער ןביוהעגנָא טָאה דלָאגטוג ףסוי ןעוו
 ףױא דער) !"וקסלָאּפ ָאּפ,; :ןעיירש ןביוהעגנָא ןבָאה ןטסינומָאק
 ןעגנואווצעג רעבָא ייז טָאה טנגוי-רעטעברַא עשילױוּפ יד ,(שיליוּפ
 -סיוא קיאור םלוע רעסיורג רעד טָאה םעדכָאנ .ןקיאורַאב וצ ךיז
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 ןקיזָאד ןטימ גנַאהנעמַאװצ ןיא .שידי ףיוא עדער יד טרעהעג

 -רַאפ "טפנוקוצ , רעד ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ רעד טָאה טנעדיצניא
 :טגָאזעג טרעװ סע רעכלעוו ןיא ,גנורעלקרעד ַא טכעלטנפע

 סָאד ,שידיי ןדער וצ דלָאגטוג .י רבה רעזנוא ןרעטש סָאד,

 ףיוא ץזָאלרעד וצ טשינ רעטעברַא עשיליוּפ עקידנזעװנָא יד ןצעה

 ךַארּפש רעד ןיא טיוטסױרַא ןַא ךיוא גניטימ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא
 רעכעלדנעש ןופ טקַאפ ַא ןיא ,ןסַאמ עקידנטעברַא עשידיי יד ןופ
 ןופ טײצ רעד ןיא שירעכערברַאפ רעדנוזַאב זיא סָאװ ,עיגָאגאמעד

 ."ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא ןוא עשיטסילַאנָאיצַאנ עקידנסקַאוװ
 וצ ןטסינומָאק עשידי דצמ ןרעטש ןופ סעטכישעג עכעלנע)

 ןענעז ןטעטילַאנָאיצַאנ עטשימעג ןֹופ ןעגניטימ ףיוא שידיי ןדער
 ,(רעטרע ערעדנַא עקינייא ןיא ןוא גרעבמעל ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיֹוא

 -רָארעקימעדַאקַא רעשידנוב רעד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול

 ןיא ןעמוקעגרָאפ 1926 רַאונַאי ןט19 םעד זיא "ןעגניר, עיצַאזינַאג
 גניטימ רעשידי-שילױּפ רעטשימעג ַא ?םוענעטא; לַאז-רעטַאעט
 עכעלטנגוי טנזױט 2 ןעמוקעג ןענעז סע .םזיטימעסיטנַא ןגעק
 טנָאקעג טשינ טָאה לָאז רעד .ןטנעדוטס ןֹוא רעליש ,רעטעברַא
 ןלעלַארַאּפ ַא ןריפכרוד טזומעג טָאה ןעמ ןוא ןעמענניירַא ןעמעלַא
 ,זיוה-רעדָאפ ןיא גניטימ

 -רעטעבױַא רעשיטסילַאיצַאס רעשיליופ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 שטיוועינירה ,יקסװוָאקלַאשזדעינ טדערעג ןבָאה טנגוי ריא ןוא גנוגעווַאב
 -רעטעבױַא רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןֹופ ןעמָאנ ןיא ;אוביד ןוא
 ןיא ;טילב ןאיצול ןוא ךילרע רעדנַאסקעלַא -- ןטנעדוטס ןוא טנגוי
 ןעמָאנ ןיא ,יקסווָאנַאדז -- ןענייארַאפ עלענָאיטעּפָארּפ יד ןופ ןעמָאנ
 טדערעג ךיוא ןבָאה סע :קענישוד -- רעטעברַא רענזיוּפ יד ןֹופ
 -טנגוי:םירעיוּפ רעד ןופ ןוא ןטנעדוטס רעגרעבמעל ןופ רעייטשרָאפ
 -יטנַא ןגעק גנומיטש-ספמַאק רעפרַאש ַא ןיא ,"ישטיוו, עיצַאזינַאגרָא
 עקידנכערּפשטנַא ןַא ןעמונעגנָא עטלמַאזרַאפ יד ןבָאה םזיטימעס

 .עיצולָאזער
 םוצ טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשילױּפ רעד ןופ גנולעטש יד

 רעד קוודסיוא םוצ טגנערבעג ךעלטייד ץנַאג טָאה םזיטימעסיטנַא
 -ךָאג וואלסינַאטס עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיסעּפעּפ רעד ןופ רעציזרָאפ
 "טנגוי ןופ ןַאגרָא ןשיליוּפ ןיא טקורדעגּפָא ויוורעטניא ןַא ןיא יקציל

 רע .1928 ,3 רעמונ ,"שזעשזדָאלמ אנלָאװ, --- "טפנוקוצ , דנוב
 :טרעלקרעד טָאה
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 -טפַאשטריװ ןוא רעשיטילָאּפ רעקידנעטשלופ רַאפ ןענעז רימ ,

 .ןליוּפ ןיא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ גנוקיטכערַאבכיײילג רעכעל
 ןטימ ןפמעק וצ טכילפ ערַאטנעמעלע רעזנוא רַאפ סע ןטלַאה רימ

 ןפיוא זא ,ייברעד ןסייוו רימ .,םזילַאנָאיצַאנ ןשיליוּפ ןוא םזיטימעסיטנַא
 יד ףמאק ןכעלנע ןַא ןריפ ןטעטילַאנַאיצַאנ ערעדנוזַאב יד ןופ חטש
 ?סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצַאט

 ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד סעיצקַא עמַאזניימעג עקיטכיוו ערעדנַא ןופ
 יד ,19235 ראוובעפ ןט17 םעד גנוטַארַאב-ןטָאגעלעד-רעטעברַא יד

 ןױיזישַאפ וצ טקעיָארּפ ַא טימ ןגָארטעגמורַא ןַאד ךיז טָאה גנוריגער
 ןשינעילַאטיא רעדָא ןשטייד ןטיל ןענייארַאפ עלענַאיסעפָארּפ יד

 ןקירבַאפ יד ןיא ןבָאה רעטעברַא רעװעשרַאװ טנזיוט 75 .רעטסומ

 ןטַארַאב וצ ךיז ידכ ,ןטַאגעלעד 500 ןבילקעגסיוא ןענייארַאפ ןוא
 ןגעק ןוא רַאפעג-עיצַאזישַאפ רעד ןגעק ףמַאק ןופ ןעלטימ יד ןגעוו
 "רֲא עשיליוּפ יז ןוא עשידיי יד .טכערירעטעברַא יד ףיוא ףירגנָא

 ןעגנורעדָאפ עריא טימ גנוטַארַאב רעד וצ ןעמוקעג זיא טנגוי-רעטעב
 וַאלסינַאטס טדערעג טָאה טנגוי רעשיליוּפ רעד דצמ .,ןעגנַאלרַאפ ןוא
 רעד .רעלָא ןָאעל -- טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד דצמ ןוא אוביד
 רעשידיי רעד ןופ ןטיונ יד ןכָארטשעגרעטנוא לעיצעּפס טָאה רעטצעל
 -רעטעברַא רעוװועשרַאװ רעד ןופ גנוטַארַאב ןטַאגעלעד יד ,טנגוי
 ןבָאה סע סָאװ ,עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא קימיטשנייא טָאה טפַאש

 "טנגוי יד ןוא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד טעברַאעגסיױא םָאזניימעג

 :טלַאהניא ַאוַא ןופ ןעוועג זיא עיצולָאזער יד "רוט , עיצַאזינַאגרָא
 :ןרעדָאפ טַאירַאטעלָארּפ רעװעשרַאװ ןופ רעייטשרָאפ יד ,

 יד ןקיטפעשַאב ֹוצ ידכ ,ןטעברַא ענעדישרַאפ ןריזינַאגרָא .1
 קירעהעג יװ ףרַאד טעברַא עקיזָאד יד .עזָאלטעברַא עכעלטנגוי
 .ןרעו טלָאצַאב

 -טעברַא רעד רַאפ גנוציטשרעטנוא עקירעהעג ןריזינַאגרָא 2
 .ןרעו טקיטפעשַאב טשינ ןעק עכלעוו ,טנגוי רעזָאל

 .טעברַא ןכעלצעזעג ןקיטליג טציאיזיב םעד ןצריקרַאפ 2
 רעטעברַא עכעלטנגוי יד רַאפ ןעמיטשַאב ;ןכעלטנגוי ןרַאפ גָאט
 ,ןיול-םומינימ ַא

 ץעזעג סָאד ןכערב עכלעו ,רעמענרעטנוא יד ןפָארטשַאב 4
 ,וו.א .א ןביולרוא ,טנגוי רַאפ גָאט-סטעברַא ,טעברַא-טכַאנ ןגעוו

 -וצ ןכַאמ ,ןזעוו-לוש עלענָאיסעּפָארּפ סָאד ןעױברעדנַאנַאפ 5
 ,"טנגוי רעקידנטעברַא רעצנַאג רעד רַאפ לוש יד ךעלגנעג



 ןבעל ןרעווש ןיא לַארטש רעקיטכיל רעד 4

 טנגוי-רעטעבױֵא רעשידיי רעד ןופ עגַאל יד ןעוועג זיא ױזַא יו

 ןוא גנומיטש ריא ןעוועג זיא ױזַא יו 11929--1922 ןרָאי יד ןיא

 ? ריא םורַא רעפסָאמטַא יד
 ןוא טעטש יד ןופ ןעמיטש רָאּפ ַא ןרעה ןזָאל ָאד ןלעװ רימ

 -סערָאק ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענעז ייז יו ױזַא ,ךעלטעטש

 ."רעקעוו-טנגויק ןיא טקורדעגּפָא ,סעיצנעדנָאּפ

 ןוא טײקיזָאלטעברַא ענעגנואוצעג יד, :קצעיוװָאזַאמ ווָארטסָא

 עקיטומכַאװש .טכעלש טנגוי רעד ףיוא ןקריוו ןבעל עקידתולד סָאד
 ןוא טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ןביג ,ךיז ןכערב עזָאלרעטקַארַאכ ןוא
 לַארטש רעקיטכיל רעקיצנייא רעד .גנולפייווצרַאפ ןיא ןיירַא ןלָאפ

 סע רעכלעוו םורַא ,גנוגעווַאב רעזנוא זיא םורַא ןקידתולד םעד ןיא
 -יצָאס יד ןוא רעטעברַא רעװָארטסָא רעד ןופ לייט ַא ךיז ןעלמַאז

 ןרעװ תורצ עכעלנעזרעּפ ,טײקיזָאלטעברַא ,רעגנוה .,טנגוי עשיטסילַא
 ,"גנוגעװַאב רעד ןופ טעברַא רעד ייב ןסעגרַאפ

 ,(1937 ,26 'רג .וו .י)

 ןקידחעש-18 ןוא ןקידהעש-16 ַא ןעמ טעברַא ןישזעשזב ןיא;

 ןיא רָאנ זיא סָאד ןוא .ןעניול-רעגנוה עטסגרע ייב גָאטיסטעברַא
 רעכעה ,ןכָאװ 6 רעדָא 4 טרעיוד סָאװ ,טייצ-ןָאזעס "רעכעלקילג , רעד
 יד דצמ תורקפה יד .שממ ןעמ טרעגנוה רָאי ןופ לטירד ייווצ
 טציא זיב ךָאנ ןעועג טשינ .ךעלביײרשַאבמוא זיא רעטסיימ-רעדיינש
 ףיא ןריגַאער ֹוצ ןייז קיאעפ לָאז סָאװ ,חוכ רעטריזינַאגרָא רעד
 -סיוא ָאד טָאה טנגוי-רעטעברַא יד סָאװ ,ןעגנוקידיײלַאב עשילַארָאמ יד
 עקיצנייא יד טציא זיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעזנוא , ."ןייטשוצ
 גנואיצרעד רעלערוטלוק רעד רַאפ טגרָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 יד זַא ןלייצרעד וצ ןעמעש טשינ ךיז רימָאל .,טנגוי רעד ןופ
 ןגעו .,ןטעבַאפלַאנַא טנעצָארּפ 80 ןופ טײטשַאב טנגוי רענישזעשזב
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 טייצ ןייק ןעוועג טשינ .,ָאטשינ דייר ןייק זיא שידיי ןביירש ןוא ןענעייל

 טָאה לדיימ רעדָא לגניי ַא ןעװ .ןענרעל וצ ךיז טייקכעלגעמ ןוא
 "װָאּפ רעד ןופ סַאלק ןטירד םעד ןיא ןעמוקוצנָא "קילג , סָאד ןיוש
 :עטַאט רעד טגָאז ,(לוש-סקלָאפ עשהכולמ עשיליוּפ) לוש רענכעש

 ןכַאמ ףלעה !םוק ,ןסקַאװסיױא טשינ יװ ייס וטסעוו רָאטקָאד ןייק,
 ןופ רָאלק רעבירעד זיא סע !"גָאט ַא ןזיוה רָאּפ עכעלטע ךָאנ
 -ָארּפ םעניא טײקנענַאטשעגּפָא ערעטסניפ ַאזַא ךיז טמענ סע ןענַאװ
 יד טלעטשעג ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא רעזנוא .ןישזעשזב ןשירָאטעל

 ,?דנַאטשוצ ןקיזָאד ןופ טנגוי יד ןסיײרוצסיױרַא עבַאגפיוא עקילייה

 -יטעט עטיירב יד טרעדליש טנעדנַאּפסערָאק רעד יו םעדכָאנ
 סָאװ ,ןישזעשזב עילָאּפָארטעמ-ןזיוה רעד ןיא דנוב-טנגוי ןופ טייק

 "רעד ,טלעוו ןקע ענעדישרַאפ ןיא ןזיוה עטסקיליב יד טרעפילעג טָאה

 : טקַאפ ןטנַאסערעטניא ןקידנגלָאפ ךָאנ רע טלייצ

 עקיטרָא יד ןצרַאה םוצ טשינ זיא סָאד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ץנַאג,
 -9ר ןעמוקעגרָאפ ןענעז ץרעמ 21 םעד גָאטסניד .,ןענַאגרָא-טכַאמ
 ןופ ןעגנוניואוו עטַאוװירּפ יד ןיא ךיוא יוװ ,לַאקָאל ןיא זנוא ייב סעיזיוו
 טָאה טנַאדנעמָאק-ייצילָאּפ רעד .ןיוועל ןוא יקסווָאטַאּפָא םירבח יד

 רַאפ יקסוװָאטַאּפָא 'ח רעציזרָאפ םעד ךעלטרָאװטנַארַאפ טכַאמעג

 רעד ,"רשכ , טשינ רַאפ טכַארטַאב טָאה רע סָאװ ,טייקיטעט רעזנוא
 וצ רעביירט רבח םעד טרעדָאפעגפיוא טָאה טנַאדנעמָאק-ײצילַאּפ

 ןריזינַאגרָא ןוואורּפ לָאמַאכָאנ רַאפ טנרָאװעג ןוא ןישזעשזב ןזָאלרַאפ
 ,(1936 ,9 'רנ .וו ,י) ,"סעיצקַא-טסעטָארּפ

 ,רעטנעצ-רעטשרעב םוצ ןייגרעבירַא רימ ןלעוװ רעטנעצ-ןזיוה ןופ

 עשיליוּפ יד ןשיװצ םַאנסיוא ןַא זיא שטירזעמ טָאטש רעזנוא;

 ןעגנומיטש עשידיײטנַא ןייק טשינ ןעמ טליפ ָאד .טעטש-ץניװָארּפ
 ,טרעקרַאפ .תורוחס עשידיי ףיוא טָאקיָאב ןייק ןַארַאפ טשינ זיא ָאד
 -לעפַאב רעשידיי ןוא רעכעלטסירק רעד ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד
 -יטנַא ןגעו תועידי יד .עטנכייצעגסיוא זנוא ייב ןענעז גנורעק
 יז יו ,קורדנייא ןַא ןכַאמ טעטש ערעדנַא ןיא ןעגנוטערטסױרַא עשידיי
 ,ךעלטעטש ןיא טשינ ןוא טייו רעייז ץעגרע ןעמוקעגרָאפ ןטלָאװ
 ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד .שטירזעמ ןופ טייוו ױזַא טשינרָאג ןגיל סָאװ

 ןיא יװ ,רעסעב ךיוא רעטעברַא יד רַאפ ןענעז טָאטש רעזנוא ןיא
 ןייק זנוא ייב ךיוא טשינ ןלעפ ךעלריטַאנ .טעטש-ץניװָארּפ ערעדנַא

 ןייק ןיא ןעמ ןָאק ָאד עגַאל יד רעבָא ,עזָאלטעברַא ןוא טײלעמירָא
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 ערעדנַא ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד טימ ןכיילגרַאפ טשינ לַאפ

 רעיײז ַא טָאטש רעזנוא ןיא ןַארַאפ, .?טעטשיץניװָארּפ עשיליױוּפ
 ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא טמענרַאפ עכלעוו ,טנגוי-רעטעברַא עסיורג

 זיא טנגוי-רעטעברַא רעגיה רעד ןופ לייט רעטסערג רעד ,ןכַאפ עלַא
 ןיא עכעלטנגוי עטקיטפעשַאב לָאצ יד .יירעטשרעב ייב טקיטפעשַאב
 -טנגוי רעד וצ 150 ַא ןרעהעג ייז ןופ ,200 רעכעה זיא ךַאפ ןקיזָאד

 רעדניק בור'ס ןענעז עקירעביא יד ,ןיארַאפ-רעטשרעב םייב עיצקעס
 רעייז בילוצ ,טשינ ךָאנ ןענָאק עכלעוו ,רָאי 12--11 ןופ רעטלע ןיא
 טקיטפעשַאב ןענעז עכעלטנגוי יד .ןייארַאפ םוצ ןרעהעג ,טייקגניי
 עכלעוו ,ןטַאטשקרעװ עסיורג יד ןיא ,ןטַאטשקרעװ עלַא טעמכ ןיא

 ,ןייארַאפ ןופ לָארטנָאק רעטקעריד רעד רעטנוא עלַא ךיז ןעניפעג
 ,עטכעלש ןייק טשינ עכעלטנגוי יד ןופ ןעגנוגנידַאב-סטעברַא יד ןענעז
 ןכעלטנגוי םעד ךיז טבעל ךעלטַאטשקרעװ ערענעלק יד ןיא ןגעקַאד
 טעברַא יד סָאװ ,םעד ףיֹוא טקוקעג טשינ .קידלגיופ טשינ טייוו

 תונחמ וצ רדסכ ןעמוק ,ערעווש-טסרעסיוא ןַא זיא ךַאפ-רעטשרעב ןיא
 ןופ ןסערעטניא יד ןדָאש לָאמטּפָא ןעגנערב עכלעוו ,עכעלטנגוי
 ךס ַא ןיא .רעטעברַא'רעטשרעב עטריציפילַאװק ןוא ערעטלע יד

 עכעלטנגוי יד טנייה ןיוש ןטערטרַאפ (ערענעלק בור'ס) ןטַאטשקרעוװ
 ,"רעטעברַא ערעטלע יד

 ,(1927 ,2 'רנ .וו .י ,שטיוװָארעלימ .ח)
 :ןקירבַאפ-ליטסקעט ןופ לטעטש ַא וצ רעטנעצ-רעטשרעב ןופ

 ,רעדניק .לטעטש-רעטעברַא ןַא ןיא וװָאקלישַאװ לטעטש רעזנוא;
 ןוא קירבַאפ ןיא ןגױצעגנײרַא דלַאב ןרעװ ,לוש יד ןקידנע עכלעוו
 וצ ןעניגַאב ןעייג רעטעברַא עגניי ערעזנוא יװ טָא .טַאטשקרעװ
 ,טעברַא רעד

 סע .רעטסניפ ךָאנ ןיא סַאג ןיא .גָאטרַאפ 5 זיא רעגייז רעד
 רעטעברַא עסיורג יד ןשיװצ .רעטעברַא םורַא ןיוש ךיז ןעיירד
 -רעד ַא .ןלעג םעד להשמ רעבעוו ןקירָאי-15 םעד ךיא קרעמַאב
 ץרַאװש לקיטש ַא ןוא ןטלַאּפ םענעסירעגּפָא ןַא טימ ,רענעריורפ
 ,רעטסנעפ ןרעטניה רבח ןייז וצ רע טפיול ,םערָא ןרעטנוא טיורב
 ; םיא טפור ןוא טנעה יד טעכוכ

 ןיא ךיד טעװ ןעמ !ןקיטעּפשרַאפ טסעוו ! ףיוא ייטש ! ילע ---
 ,ןזָאלנײרַא טשינ קירבַאפ

 ןבעל טייטש ,ןדָאל ןיא ןָאט וצ ּפַאלק ַא טזייװַאב רע רָאנ יוװ ןוא
 ,ךעלזייה עגנַאל יד טימ ,עלעקרוב ץרוק ַא ןיא טערונעגנייא ,ילע םיא
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 -רַאפ ךָאנ םיא ןענעז ןגיוא יד .למיוב ןיא טקנוטעגסיױא ןענעז סָאװ
 :ײרשעג ַא טיג ןוא סיוא יז רע טבייר --- ףָאלש ןופ טנעלק

 -- ?טקעװעגפיוא ןיוש וטסָאה ןעלסָאי -- !טפַאשרבח --

 .ןייג רימָאל רעכיג

 עדייב .רעטסנעפ ןרעטניה ןעקלָארס ייב ןיוש ייז ןענעז טָא ןוא

 .טעּפש ןיוש ןיא'ס ,רעכיג !לסָאי -- ,ןּפַאלק
 ,רעכילב ַא ,14 רָאי ַא ןופ לגניי ַא ,לסָאי ךיז טוייװַאב טָא ןוא

 א ןיא טירב לקיטש ַא ןוא עװַאק עלעשעלפ ַא טימ ,רערַאד ַא
  טפַאשרטח -- :"7 טימ ךיז טסירגַאב רע .,לקישַאק

 ,קירבַאפ ןיא ךיז ןזָאל -- רעטעברַא עגניי --- יירד עלַא ןוא
 עניילק הנחמ ַא ןוא ,רעטעברַא עגניי ךָאנ ייז ןפערט געוװ ןפיוא
 ,טעברַא רעד וצ גָאטרַאפ ןעייג רעטעברא

 יו ןעמ טעז ,ירפ רעד ןיא רעגײזַא 8 סיױרַא טייג ןעמ ןעוו
 יד ןיא ןעיג יי .טעברַא רעד וצ טשינ רָאנ ,ןרישרַאמ רעדניק
 טימ ,ךעלרעטופ עטוג ןיא ןָאטעגנָא ,סעיזַאנמיג יד ןופ ןרידנומ
 ןייק ןרָאפ וצ ָאטיוא ןפיוא ןטרַאװ ןוא טנעה יד ןיא סרעשטילג
 ,עסַאלב ןייק טשינ ןענעז ךעלמינּפ ערעייז .עיזַאנמיג ןיא קָאטסילַאיב

 ,ךעליירפ ןוא טיור ,שירפ סיוא ןעעז ייז .ענעּפָאלשרַאפ ןייק טשינ
 טסיירד .ךעליירפ ןענעז רעטעברַא עגניי ערעזנוא ךיוא רעבָא

 יד .ןציש יד ייז ןפרַאװ ,קידנעגניז ןוא לוטש-בעוו םייב ייז ןעייטש

 ערעזנוא סָאװ ,רעדיל עשיטסילַאיצָאס טימ ןעגנולקרַאפ טרעוו קידכַאפ
 קירבַאפ ןופ סױרַא טייג ןעמ ןעו ןוא .ןעגניז רעטעברַא עניילק
 יד ןרעיוא יד ןיא ץלַא ךָאנ ןעגנילק ,טייוו ץנַאג ןיוש זיא ןעמ ןוא
 -ָארּפ ןופ עידרַאװג עגניי יד ,רימ, -- ןמיה-טנגוי ןופ רעטרעוו
 ,(1935 ,8 'רנ .,וװ ,י ,יקסווָאמיכארט ,ט) ,"טַאירַאטשל

 רָאּפ א טציא .ןטכירַאב ענעקורט ןבעגעג רימ ןנָאה רעהַא זיב
 קיטסירטעלעב ייב םגה ןוא ,ןטסירטעלעב עגניי ןופ ןעגנורעדליש
 ןעיירטעג א רָאפ ןעמעננָא ךאד סע ןעמ געמ ,עיזַאטנַאפ יד וצ טעברַא
 : ןבעל ןלַאער ןופ טכירַאב

 ןוא לָאמש זיא םינּפ ריא .רָאי ןט17 ןיא זיא עלהקבר . . . ,
 ץרַאװש ןענעז ןגיוא עריא .ךעלּפעצ עטגיײלרַאפ עניד ייווצ טימ ,רָאד

 ,טַאהעג ץיה טלָאװ יז יו ,ךעלקעב עריא ןעילג טציא .קידלקניפ ןוא
 ערעדנַא סָאװ טסירדרַאפ ריא : בייל ןרעביא רעטיצ ןטכייל ַא טליפ יז
 ,רעכיב טימ טגיילעגנָא סעקעט קידנטלַאה ,דיירפ טימ ןפיול ךעלדיימ

 ,טנעקרעד יז ,ןגיוא ערעייז ןיא ןייא ךיז טקוק יז .ןטפעה טימ
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 ןוא עיזָאנמיג ןיא ךיז ןענרעל ןוא ריא ןופ רעטלע ןענעז ייז זַא

 ;גנוקנערק ןופ ןענייו שזַא ךיז טליו .ןלוש ערעכעה ערעדנַא ןיא

 ,קידנעטש ,ןענרעל קידנעטש ךיז לָאז'כ טמיורטעג בָאה ךיא ---

 ,יוט-ןגרָאמירפ רעד יוװ ,טייקטכייפ טימ ןפָאלרַאפ ןגיוא עריא ןרעוו ---
 יד טקידנעעג טָאה יז ןעוו ,גָאט ןטצעל םעד עלהקבר ךיז טנַאמרעד

 רעביא טּפַאלקעג ריא טָאה ןירערעל יד .לוש ?ענכעשוװוָאּפ , עשיליוּפ
 :לקעב ןיא טּפינקעג ןוא עציילּפ רעד

 -ינוא םעד ןקידנע ךָאנ טסעװ .ןעגנונעפָאה עסיורג טסָאה ---
 . . . ךיוא טעטיזרעוו

 עריא .טצעזעג םינּפ ןפיוא ןעמַאלפ ךיז ןבָאה ןעלהקבר ייב

 רעקיצנאוצ טימ טקורעגקעװַא ןעוועג ןענעז סעיזַאטנַאפ ,ןעקנַאדעג
 טּפינקעג טָאה ןירערעל יד ןעוו ,ךרודַא רָאי ייווצ ןיוש זיא ,ןרָאי
 טייג . . . ךַאפ ןטסקעז םייב ןיוש טעברַא עלהקבר ןוא ,לקעב ןיא
 ריא לָאז סע טעב יז .טעברַא רעד וצ טומ ןָא ,טירט ערעווש טימ יז
 ןעיירפַאנ ןענעק ךיז לָאז יז יבַא ,ץלַא --- ןייצ יד ,ּפָאק רעד ןָאט ייוו
 ?טעברַא רעטפַאלקשרַאפ רעצרַאװש רעד ןופ

 ,(1925 ,26 'רנ .וו .י ,םיובנכייא חנ)

 ןופ זיא עלהקבר ןייז ךיוא ןוא רעװעשרַאװ ַא זיא םיובנכייא
 ןשיצילַאג ברעמ ןופ זיא טריװטסַאג .י רעבָא .טָאטש רעסיורג רעד

 :לטעטש ןשיצילַאג ןופ ךיוא זיא לגניינרעל ןייז ןוא עינכָאב לטעטש
 ןזָאלוצ ןעמונעג רעטסיימ רעד ךימ טָאה טייצ רָאי ַא ךָאנ . . . ,

 וצ ןעגנַאגעג ךיא ןיב רעירפ יו .לעטשקרעוו ןיא טעברַא רעד וצ
 ךיא ןעוו ,רעבָא ךָאנרעד ,רעסַאװ ןגָארטעג ,ץלָאה טקַאהעג ,קלעמ רעד

 לעטשקרעוו ןיא ןעגנַאגעג ךיא ןיב ,ןָאטעגּפָא ןטעברַא עשימייה יד בָאה
 :ןופרעד ןעוועג ןדירפוצ טשינ רעבָא זיא ןירעטסיימ יד ,ןיײרַא

 ט'רע ?גניי םעד ןעװעלַאבעצ ריד גיוט סָאװ וצ ,שטייט'ס ---
 . . . רעמ ןגלָאפ ןלעװ טשינ רימ ךָאד

 ןטעב םיא ןעמ טעװ . . . ןלעװ טשינ ט'רע טרָאד וטסעז ---
 ױזַא רימ ,ןרעיוז ןייז טימ קידנעלכיימש ,רעטסיימ רעד טָאה . . ,
 ,ָאא ַא -- רימ וצ ןרעטנענרעד ןעמונעג ךיז ,לכיימש ןטנַאקַאב טוג
 . .. ?ַא , . .ניי-רזממ ,ןלעװ טסעוװ וד

 טָאה ,עגנַאל ַא ,טנַאה ןייז .טקורעגקירוצ ךיז בָאה ךיא
 ןגיוצעג ,רעגניפ יד ןשיוװצ סע ןעמונעג ,רעיוא ןיימ טכיירגרעד רעבָא
 ;ּפָארַא ןגיוצעג ,ףױרַא



 388 ןלוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוביטנגוי

 ". . . 1 רענייא ץערזממ ,ןגלָאּפ טסעװ וד ,ָאי ַא --

 ,(1934 ,18 'רנ ,וו .י ,טריװטסַאג .י)

 ןוא ,טנגעג רענליוו ,זדיוו עלעטעטש ןופ טמַאטש ןַאמלעג ךורב

 רעביא רע טיג טָא .רערעש רעד עקהשמ -- דלעה ןייז ךיוא יױזַא
 :לגניינרעל ןייז וצ סָאבעלַאב-רעריזירפ ַא ןופ ןושל סָאד

 !ןקַאהסיוא רענייצ ענייד ריד לעו'כ !עװטסוקסַאּפ קיטס,
 ָאד ןיב ךיא לייו ,ץנעמ ןייק טינ וטויב ָאד זַא ,ןסיו טספרַאד
 ?קירַאּפ ןיימ ןופ ןבַאמ לת ַא רימ ךָאד טסעװ וד !סָאבעלַאב רעד

 !וטסעװ ,ןביירטרַאפ ןטנעילק יד ךָאד טסעװ !וטסעװ ,עקסרעכַאמ
 ןיא ,ןגױבנייא םע רַאפ ךיז ןעמ ףרַאד ,ןירַא טייג טנעילק ַא וא
 ,טשינרָאג טסייוו וד ןוא !ןשָארג םעד טלָאצ רע לייוו ,ןגיובנייא ןעיידד

 2 ,., . זַא . . . סָאװ -- ,םעד טימ זַא
 ,(19230 ,5 'רנ .וװ .י ,ןַאמלעג ךורכ)

 ןיא ,ןגיובנייא  טזָאלעג טשינ ךיז טָאה לגניינרעל סָאד ןוא

 רעד ןענַאטשעג םיא רעביא זיא סע ןעוו טשינ -- ?ןגיובנייא ןעיירד
 ןָאט טוװװאורּפעג סע טָאה טנַאיצילַאּפ רעד ןעװ טשינ ,סָאבעלַאב
 ןענעז ןדיי ןוא ןשטנעמ עצלָאטש עכיילג רָאנ ,ענעגיובעג ןייק טשינ
 ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,טנגוי-רעטעברַא רעד ןופ ןסקַאװעגסיױא
 ךעלזייה ןוא סעטַאכ ערעטסניפ ענעגיובעג יד ןופ .םירוסי ןוא תולד

 ןוא ּפעק ענעביוהעגפיוא טימ ןשטנעמ עגניי ןעמוקעגסיורא ןענעז

 .ןגיוא עקיטכיל



 טיורב ןכעלגעט ןרַאפ ףמַאק ןיא מס

 סָאד ,םיטַאבעלַאב יד ןופ יירעצונסיוא יד ,ןבעל עטרַאה סָאד

 יד ןסיוטשעג טָאה ןעמַאזוצ ץלַא סָאד --- עדריווטסבלעז ןופ ליפעג

 ךיז ןזָאל טשינ .ףמַאק ןופ געוו ןפיוא טנגוי ןֹוא רעדניק-רעטעברַא
 עכעלגעטיגָאט יד ױזַא יו .לָארַאּפ ַא ןרָאװעג זיא --- ןעמוקייב
 : טעטש עקינייא ןופ ןטכירַאב ןזייוו זנוא ןלעװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה ןפמַאק

 ,ןקירבַאפ-לַאטעמ קילטנעצ רָאּפ ַא ןַארַאפ זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא;

 ,ןײארַאפ-לַאטעמ ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג טשינ טציא זיב ןענעז סָאװ
 עכלעוו ,רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי טרָאד ןטעברַא לייטנטסרעמ
 .עינַאװערַאה רערעווש גָאט ַא רַאפ ןדליג 1 ןֹוא ןשָארג 80 ןענידרַאפ
 -ַאב עשינעיגיה עטסכעלקערש יד ייב טרָאד ןעמ טעברַא וצרעד
 ,טמולחעג טשינ וליפא רעטעברַא יד ןבָאה ןביולרוא ןגעוו .ןעגנוגניד
 ,יןטסיטפנוקוצ , עּפורג ַא ןופ ףליהטימ רעד טימ ,ןײארַאפ-לַאטעמ רעד

 רעטעברַא יד ןעיצניײרַא רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ עטיירב ַא ןביֹוהעגנָא טָאה
 ןסָאלשַאב ןיא דלַאב .ןעגנולעג עקַאט זיא סָאד ןוא ןייארַאפ ןיא

 סָאװ ,גנוצונסיוא רעכעלקערש רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ ןרָאװעג
 -ַאפ טקישעגסױרַא טָאה ןייארַאפ רעד ,ןרָאי טניז טעװַארּפעג טרעוו

 רַאפ ,2 .הפטוה -ןיול .2 .ךַאמּפָא ןויטקעלָאק ַא רַאפ .1 :ןעגנורעד
 ךיז ןבָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ,ןעגנוגנידַאב-סטעברַא עשינעיגיה

 לאדכ זיא'ס .טַאטלוזער ןייק ןבעגעג טשינ ןוא ןכָאװ עגנַאל ןגיוצעג
 סעקעדנע ןבילקעגסיוא ןבָאה ןטנַאקירבַאפ עשידיי יד זַא ,ןקרעמַאב וצ

 -סניד ,רעטעברַא יד טימ ןעלדנַאהוצרעטנוא רעייטשרָאפ ערעייז סלַא
 ןַא וצ ןטערטעגוצ רעטעברַא יד ןענעז טסוגיױא ןט25 םעד גָאט
 ןיא סױרַא ןענעז ןעמַאװצ .ןקירבַאפ 10 ןיא קיײרטש-עיצַאּפוקָא

 ןיא .עכעלטנגוי טנעצָארּפ 80 ייז ןופ ,רעטעברַא 2360 קיירטש
 רַאטערקעס רעד ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ךיוא זיא טעטימָאק-קיירטש
 .לַאגעס ,ל רבח .,עיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצ , רעװָאכָאטסנעשט רעד ןופ
 ץיצקַא-ףליה ַא ןעמונעגרעטנוא טָאה ?טפנוקוצ , ןופ טעטימָאק רעד
 ,(1926 ,22 'רנ .וו .י) ?פשקידנקיירטש יד תבוטל
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 ןופ ףמַאק רענעסיברַאפ ַא שזדָאל ןיא טרעיודעג טָאה ןכָאװ 5,
 ןוויטקעלָאק ַא טרעדָאפעג ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא-רעקירטש טנזיוט 4
 ךיוא ןענעז קיירטש ןקידנרעױד-גנַאל ןיא .גנורעכעהדיול ַא ןוא ךַאמּפָא
 -ַאב ויטקַא ךיז טָאה טנגוי יד .עכעלטנגוי 800 טקילײטַאב ןעוועג
 זיא טעטימָאק קיירטש ןיא סעלָארטנָאק-קייױטש יד ןיא טקיליײט
 קירטש רעד .?ןטסיטפנוקוצ / ךרוד ןטערטרַאפ ןעוועג טנגוי יד
 ,"רעטעברַא יד רַאפ ןוחצנ ַא טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה

 ,(1938 ,18 'רנ .וו ,י)

 רַאפ ךעלגניינרעל יד ןלָאצ ןופ עגַארפ יד טָאה ןרָאי עגנַאל,
 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא טרָא קיטכיוו ַא ןעמֹונרַאפ טעבױרַא רעייז
 רעד בילוצ ךיז ןבָאה דימת, ."װָאקרטעיּפ ןיא זנוא ייב גנוגעווַאב
 רעטצעל רעד תעב , .?סעיצקַא עלַא ןגיוצרַאפ גנורעדָאפ רעקיזָאד
 עגַארפ עקיזָאד יד זיא ןײארַאפ-דיײלקַאב ןופ (1928 רעבמעטּפעס) עיצקַא

 טָאה וצרעד ןסיוטשעג .,רעסעמ-ץיּפש ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא
 ןקיירטש ןיא עכעלטנגוי ןופ גנוקילײטַאב עסיורג יד ךעלכעזטּפױה
 ןגעלפ רימ ןעו, ."(טנעצָארּפ 45 טכַאמעגסיוא ןבָאה עכעלטנגוי יד)

 , . . סלַא ןרָאװעג ןגירשרַאפ רימ ןענעז ,עגַארפ עקיזָאד יד ןקורסױרַא
 -ןרעל ןלָאצ ןפרַאד טעװ ןעמ סָאװ ,םעד קנַאד ַא לייו .סעקעדנע
 ןעמענוצ טשינ ייז ןלעוװ -- טחנעטעג סרעטסיימ יד ןבָאה --- ךעלגניי
 יד ןרעװ ןּפמורשעגניא טעװ אלימב ןוא ךעלגניינרעל עיינ ןייק

 -ַאב ּפיצנירפ ןיא ןעמ טָאה ןקיירטש עסיורג ךָאנ ."הכאלמ עשידיי
 -עגטסעפ ןעמ טָאה רָאטקעּפסניא-סטעברַא םייב .ןלָאצ וצ ןסָאלש
 1850 ןעמוקַאב לָאז טעברַא רָאי 1 זיב רעכעלטנגי ַא :טלעטש
 ,ןדליג 3 --- רָאי ןט3 ןיא ; ןדליג 2 --- רָאי ןט2 ןיא  ךָאװ ַא ןדליג
 ןיא רעכלעוו ,רָאטקעּפסניא-סטעברַא ןופ ןליוו ןגעק ןעשעג זיא סָאד
 ,ךעלגניינרעל ןלָאצ ןופ ןדירפוצ טשינ ןעוועג

 ,(1929 ,4 'רג .וו .י)

 רעווש יװ ,ןעז וצ זיא ןטכירַאב עטגנערבעג רָאּפ יד ןופ ןיוש
 יד רַאפ טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ףמַאק רעד ןעוועג זיא'ס
 ךיז ןבָאה םיטַאבעלַאב יד .ןעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע עטסלַאמינימ
 רעשהכולמ רעד ; ערשכ טשינ ןוא ערשכ --- ןעלטימ עלַא טימ טצונַאב
 םעד ןגעק טסניד רעייז ןיא ןענַאטשעג טּפָא זיא רָאטקעּפסניא-סטעברַא
 ךיז ןעמ טָאה ןלַאפ עסיועג ןיא .טנגוי רעד -- דצ ןרעכַאװש
 ןשיקעדנע ןַא רעדָא סעקעדנע ןקורוצסיױרַא טמעשעג טשינ וליפא
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 סע .גייצעג םַאזכרָאהעג ַא טנגוי רעד ןופ ןכַאמ וצ יבַא ,קַאשַארטס

 -רעטעברַא יד סָאװ ,ןטייקירעוװש ערעדנַא ייר ַא ןעוועג ךיוא ןענעז
 ןזײװנָא ָאד רימ ןלעוו ייז ןופ רענייא ףיוא ,ןפָארטעגנָא טָאה טנגוי

 ,ןכַאפ עסיוועג ןיא ערעטלע יד דצמ דנַאטשרעדיװ רעד זיא סָאד ---
 :שטירזעמ ןופ טלייצרעד םעד ןגעו טרעוו סע סָאװ ,ןרעה רימָאל

 -רעטשרעב יד סָאװ ,ןייּפ ןוא טיונ רעד ףיוא טקוקעג טשינ,
 ןעמ --- סולפוצ רעסיורג רָאג ַא ךיז טקרעמ ,רעביא ןגָארט רעטעברַא
 ,רעדניק עגניי וצ ןעמוק סע רָאנ טשינ .יירעטשרעב וצ טושּפ טפיול

 ןעמ רָאנ ,קנעב-לוש יד ףיוא ןציז ךעלטנגייא ךָאנ ןפרַאד עכלעוו
 ןכַאפ ערעדנַא ןוא יירעטסוש ,יירעדיינש ,יירעלָאטס קעװַא טפרַאװ

 1914 ןופ זיא ,לשמל ,ײרעברַאג ייב , ."רעטשרעב ַא טרעו ןעמ ןוא
 המחלמ רעד רַאפ .לגניינרעל ןייא ןייק ןעמוקעגוצ טשינ טנייה זיב
 רעמ טשינ טנייה --- רעטעברַא טרעדנוה בורק טלייצעג ךַאפ סָאד טָאה
 רעמ טשינ ָאד ןענעז רעטסוש עװָאקליּפש .,קיצנַאװצ ןוא רָאּפ ַא יו
 140 טקיטפעשַאב ןענעז יירעדיינש ייב .עכעלטנגוי 7 ייז ןופ ,15 יו

 ןַארַאפ ךיוא ןענעז'ס .עכעלטנגוי טימ ןעמַאזוצ ערעטלע ,רעטעברַא
 ץַאזמוא רעד ואוו ,עיצקודָארּפ-טּפױה יד .,רעריזירפ קילטנעצ  ַא

 יד, ,"יירעטשרעב זיא ,ראלָאד רעטנזיוט רעטרעדנוה רָאי ַא טפערטַאב
 ןעמוקַאב ייז סָאװ זיא ,רָאה-ריזח וצ עכעלטנגוי יד טסיוטש סָאװ הביס

 סָאװ ףיורעד קידנקוק טשינ ,רעבירעד .ךָאװ ַא ןדליג רָאּפ ַא דלַאב
 רעד טרעוװ ,ןגיּפשעגסױא ןעגנול יד םַאק רעד ייב טָאה עטַאט ןייז
 ןיא יצ זיא עגַארּפ ערעדנַא ןַאא ."רעטשרעב ַא ךָאד רעכעלטנגוי

 זנוא ייב םעד םורַא עקַאט טרעוו .סולפוצ ַאזַא טנוזעג אפוג ךַאפ ןרַאפ
 רעטעברַא ערעטלע יד .טיײרטש רעסייה ַא טריפעג טָאטש ןיא
 רעד .טעברַא רעד ןופ ןפרָאװעגסױרַא גניי וצ ןרעוװ ייז זַא ,ןעיירש
 ןיא ."ףינע םעד טימ טסנרע ךיז טמענרַאפ ןייארַאפ-רעטשרעב
 עשידיי 200 ךרעב יירעטשרעב ייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז שטירזעמ
 .(עכעלטנגוי

 ,(19235 ,27 'רנ .וו .י ,ןרָאה ,י)

 טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד זיא םינפוא עכעלנע ןוא עכלעזַא ףיוא
 ןיא ךיוא יו ןטקילפנָאק עכעלגעט-גָאט יד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגניײרַא
 ,טיורב ןסיב ןרַאפ ןוא ןעגנוגנידַאב-סטעברַא רַאפ ןפמַאק ערעווש
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 ןעמונרַאפ ןוא לדנַאה ןיא טרינימָאד ןדיי יד ןבָאה ןלױּפ ןיא

 -טנַאה ךייש סָאװ .קרעװטנַאה ןוא עירטסודניא רעד ןיא טרָא קיטכיו ַא
 ,טקיטפעשַאב רקיעב ןעוועג זיא טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד ואוו ,קרעוו
 ןיא ןטַאטשרַאװלָאצ רעד טױל) ןעוועג לייטנָא רעשידיי רעד זיא

 ; (1936---1923 ןרָאי יד

 טנעצָארּפ 8 עשרַאוװ טָאטש
 : 205 עוװטסדואוועיָאו רעװעשרַאוװ

 2 548 2 רענילבול
 2 54 / רענליוו
 2 6 2 רעיטעלָאּפ
 / 0 2 רענילָאװ

 2 9 2 רעקדורגָאװַאנ
 6 1233 / רעגרעבמעל

 : 200 4 רעוואלסינאטס
 2 205 2 רעוועקָארק

 ,(1936 ,6 'רנ *עװַָאשטשָאוָאדָארַאנ יװַארּפס ,)

 -רַא ןשידיי ןרַאפ ןענעז ןטַאטשקרעוװ ןוא ןקירבַאפ עשיליוּפ

 טשינ ךיוא ,ןסָאלשרַאפ ןעוועג ,ןעמַאנסיוא עטלייצעג ץוחַא ,רעטעב

 רעניילק ַא זיולב .ןפָא םיא רַאפ ןעוועג ןענעז ןקירבַאפ עשידיי עלַא

 ןקירבַאפ ערעייז ןיא טזָאלעגנײרַא ןבָאה ןטנַאקירבַאפ עשידיי לייט

 ,רעטעברַא עשידיי ןבָאה רעצעלּפ-סטעברַא ענעפָא ,רעטעברַא עשידיי

 ןוא קרעװטנַאה ןשידיי ןיא רָאנ טַאהעג ,עכעלטנגוי ןוא ערעטלע
 :.טעברַא עקידרדסכ ַא ןעועג םרוג טָאה גנוצינערגַאב יד .,רחסמ

 ךלוש עסיורג ַא .טנגי רעשידיי רעד ןופ לייט ַא רַאפ טייקיזָאל

 יבגל טָאה סָאװ ,עיזַאושזרוב-סיורג עשידיי יד ןירעד טַאהעג טָאה

 ,קיטילָאּפ עשיטימעסיטנַא ןַא טריפעג טעברַא רעשידיי

2381 
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 ןעמוקרָאפ טגעלפ סיזירק ןכעלטפַאשטריװ ןופ ןרָאי יד ןיא
 ןוא עירטסודניא רעד ןיא טעברַא-טנגוי רעד ןופ גנורענעלקרַאפ ַא
 ןיא ןוא .קרעװטנַאה ןיא גנורעסערגרַאפ עקיסעמסינטלעהרַאפ ַא
 רעד רענעלק ץלַא ,טַאטשקרעװ רעד רעטערג סָאװ --- אפוג קרעװטנַאה
 ןבָאה ןטַאטשקרעװ עכנַאמ ןיא .רעטעברַא עכעלטנגוי ןופ טנעצָארּפ
 טעברַא-םייה ןיא .רעטעברַא ערעטלע ןייק טעברַאעג טשינ ללכב
 יװ זַא .טנעצָארּפ 45 זיב 20 ןופ טכַאמעגסיוא עכעלטנגוי ןבָאה
 ,עירטסודניא-ןיילק רעד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג רקיעב ןענעז ןדיי
 ןדיי ייב זיא רעטעברַא עכעלטנגוי טנעצָארּפ רעד זַא ,רָאלק זיא
 גנולײטּפָא-טנגוי רעד ןופ גנושרָאפסױא ןַא טיול .רעכיוה ַא ןעוועג
 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טָאר-לַארטנעצ רעװעשרַאװ םייב
 עכעלטנגוי לָאצ ַאזַא עשרַאװ ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג 1926 ןיא ןענעז

 : ןכַאפ עקידנגלָאפ ןיא

 רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 45) עכעלטנגוי 200 -- עדָאמ 1
 (ךַאפ םעד ןיא רעטעברַא לָאצ

 (טנעצָארּפ 223) עכעלטנגוי 160 .-- (ץנעדיסקָא) רעקורד ;2
 ( "7 33) 27 100 טלעטשַאב--רעדיינש-ןעמָאד 3

 6 7 30) 27 7250 טלעטשַאב--רעדיינש-רענעמ 4

 6 7 20) 2 8500 --- רעריזירפ 5
 2 25) 2 120 -- רעכעלב-עירעטנאלאג 6
 6 * 20) * 0 רעדיינש-ןיזַאגַאמ-רענעמ 7
 6 * 1ד) 2 100 --- רענשזריק .8
 6 * 16) 7 0 רעדיינש-ןיזַאגַאמ-ןעמַאד .9

 -עג"יֹזַא עלַא םורַא טמענ עטסיל עטכַארבעג רעירפ יד

 זיא עטסיל רעזייוליט רעד ןופ רעבָא ,"ןכַאפ עשידיי  טנעפור
 -רַא עשידיי יד ןשיווצ עכעלטנגוי טנענָארּפ ןסיורג םעד ןעז וצ ךיוא

 עקינייא ןיא זַא ,טלעטשעגטסעפ ךיוא טָאה גנושרָאפסיױא יד .,רעטענ

 ַא יװ ,רעטעברַא עכעלטנגוי ןיײק טשינ ללכב ןעמ טפערט ןכַאפ
 .רעכעלב:ךַאד ירעקעב ,ןשילעּפַאק-ןעמַאד ,רעכַאמ-לטיה ייב רעגייטש

 רָאי ןיא ןענעז רָאטקעּפסניא-סטעברַא ןופ טכירַאב ַא טיול
 100 עדעי ףיא עכעלטנגוי 7 טקיטפעשַאב ןעוועג ןלױּפ ןיא 9
 רעד וצ+ .100 עדעי ףיוא 2 ןיולב --- 3 רָאי ןיא ..רעטעברא

 ךיוא ייז ןשיװצ ,תוביס עכעלטע ןעוועג םרוג ןבָאה גנורענעלקרַאּפ
 רעקינייװ סָאװ ןקיטפעשַאב וצ םוירעטסינימ-סטעברַא ןופ גנורעדָאפ ַא
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 ,רעטעברַא ערעטלע רַאפ רעצעלּפ עייופ ןכַאמ וצ ידכ ,עכעלטנגוי
 יד ןופ .טײקיזָאלטעברַא רעד ןופ תונברק ןעוועג ןענעז עכלעוו

 רעד זיא ןדיי ייב זַא ,ןעז וצ זיא ןרעפיצ ןוא ןטקַאפ עטנַאמרעד-רעירפ
 רעד יװ ,רעכעה ךס ַא ןעוװעג עכעלטנגוי עטקיטפעשַאב טנעצָארּפ
 ,דנַאל ןיא טינשכרוד רענײמעגלַא

 ,עכעלטנגוי ןזָאלוצ טשינ ןופ ץנעדנעט א ךעלדעש זיא'ס יו טקנֹוּפ

 "קרעוו יד ןּפָאטשנָא -- םערטסקע רעטייווצ רעד ךעלדעש זיא יױזַא
 טשינ יד ךיוא .עכעלטנגוי טנעצָארּפ ןכיוה וצ ַא טימ ןטַאטש
 .גָאל8פ ַא ןיא ןכַאֿפ ענעדישרַאפ יד ןיא גנולייטרַאפ עקיסעמכיילג

 -טנגוי רעלענָאיסעּפָארּפ ַא טכַאמעג טָאזקרעמפיוא טָאה םעד ףיוא

 : רעוט

 "לַאטעמ רעד ןיא טקילײטַאב קיניײװ ןענעז רעטעברַא עכעלטנגוי,

 -רעדיינש ןיא טייג רעטעברַא רעכעלטנגוי רעשידיי רעד .עיצקודָארּפ
 רעטכייל ןיא טרָאד לייוו ,רַאפרעד ןְכַאפ עלעלנע ערעדנַא ןוא ךַאפ

 ייב טקיטפעשַאב ןייז ןרעג ןליוו עכעלטנגוי יד .,טעברַא ןעניפעג וצ
 ןרַאפ סעקװאוצַאלּפ קיניײװ ןַארַאפ רעבָא ןענעז'ס ,טעברַא-לַאטעמ
 רעד וצ טזָאלעגוצ ךיילג ןֹרעװ עכעלטנגוי יד, ."רעטעברַא ןשידיי
 סיוא ןילב טריפ רע .טשינ םיא ןעמ טנױעל ךָאפ סָאד .,ןישַאמ

 רעבירעד .ןישַאמ רעד וצ קיטיונ ןענעז סָאװ ,ןעגנוגעווַאב עקינייא
 ןרעטלע ןופ ןטנערוקנָאק עסיורג ןרעוו וצ ןזיווַאב עכעלטנגוי יד ןבָאה
 סיֹורַא ןסיוטש עכעלטנגוי ואוו ,ןכַאפ ךס א ןיוש ןבָאה רימ .לרעטעברַא
 ."רעצעלּפ-סטעברַא יד ןופ רעטעברַא ערעטלע יד

 ,(1935 ,29 'רנ .וז ,י)

 טקיטפעשַאב ןעוועג 1938--39 ןרָאי יד ןיא ןענעז שזדָאל ןיא

 ךעלדיימ טנעצָארּפ 60 --- רעטעברַא-דיילקַאב עכעלטנגוי טנזיוט 2 בורק
 ןפָארטעג ךיױא ןעמ טָאה ייז ןשיװצ .ףעלגניי טנעצָארּפ 40 ןוא

 -רעדניק טײרּפשרַאפ ןעוועג זיא סרעדנוזַאב .,ןָא רָאי 12 ןופ רעדניק
 זיא שעוו) רָאי 12 ןופ לדיימ ַא טָאה ייברעד .ךַאפ-שעוו םייב טעברַא
 ענעגייא ןַא טַאטשקרעװ ןיא ןעגנערב טזומעג (ךַאפ-ןעיורפ ַא ןעוועג
 רעד ןלָאצוצסיױוא ףיוא ןעמונעג ןבָאה ןרעטלע יד סָאװ ,ןישַאמ
 ַא ןדליג 10 ויב 2 ןופ טלקַאװעג ךיז טָאה דניק ַאזַא ןופ טסנידוַאפ
 -ָארּפ ןיא ןעמונעג לײטנָא ןיוש ןבָאה רעדניק עכלעזַא ןוא .ךָאוװ
 .ןקיירטש ןיא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עלענַאיסעפ



 דמעמ ןשימָאנָאקע-לַאיצָאס ןרַאפ גרָאז .7

 טָאה טנגויי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עגַאל עשימָאנָאקע יד

 ךעלנייוועג ךיז ןבָאה סע עכלעוו טימ ,ןגַארפ ייר ַא טגנערבעגסױרַא
 ,סעיצקעס-טנגוי ערעייז ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד טקיטפעשַאב
 עשיטילָאּפ ַא רקיעב םגה ,"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד ךיוא רעבָא
 יד טימ ןעמונרַאפ ךס ַא ךיז טָאה ,עיצַאזינַאגרָא עשירעיצרעד ןוא
 ,טקַאפ רעד ןיוש ,טנגוי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עשימָאנָאקע עקיזָאד
 רעדילגטימ ןוא רעוט-טנגוי עלענָאיסעּפָארּפ בור רעסיורג רעד סָאװ

 -וצ, ןופ ןענַאטשַאב זןיא סעיצקעס-טנגוי עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ
 יד דנוב-טנגוי ןיא ךיוא ןעגנערבניײירַא טזומעג טָאה ,"ןטסיטפנוק
 ץלַא ,רעטייוו סָאװ .ןײלַא סָאד טשינ ןוא .,ןעמעלבָארּפ עשימָאנָאקע
 ךיוא ןרָאװעג ןעמעלבָארּפ טנגוי עשימָאנָאקע יד ןענעז רעקרַאטש

 -עגלַא רעד ןיא טלטייקעג ןעוועג ןענעז ייז .ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ
 רעד ןיא ךיֹוא -- ןדיי ךייש סָאװ ןוא דנַאל ןופ קיטילָאּפ רעניימ
 רעבירעד טָאה דנוב-טנגוי רעד .קיטילָאּפ רעשיטימעסיטנַא רעלעיציפָא

 ןופ ןגַארפ עשימָאנָאקע יד טימ טקיטפעשַאב ךיז ךעלרעהפיואמוא
 ,טרפב טנגוי-רעטעברַא רעשידי ןוא ללכב טנגוי רעשידיי רעד
 -לַארטנעצ רעד טָאה 1928 רָאי ןיא זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא'ס

 רַאפ ןענופעג וליפא ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק
 -לַאיצָאס רַאפ גנולײטּפָא עלעיצעּפס ַא ךיז ייב ןפַאש וצ קיטיונ

 ,טנגוי-רעטעברַא רעשידי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשטריוװ
 עטנָאנ עקידנגלָאפ ןרָאװעג טלעטשעג ןענעז גנולײטּפָא רעד רַאפ

 : ןריזילַאער וצ ןבַאגפיוא

 ,טנגוי רעד רַאפ םַארגָארּפ-טּפַאשטריװ א ןטעברַאסױא 1

 ,ןטייקכעלגעמ-טעברַא ןפַאש .2

 ,גנוטכישרעביא ןֹוא גנוצנעגרעד-ךַאפ רעד רַאפ ןגרָאז 2

 ,טנגוי רעשידיי רעד ןופ בצמ ןכעלטפַאשטריװ םעד ןשרָאפ 4
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 201 ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוביטנגוי

 ןעוװעג זיא גנולײטּפָא רעד ןופ טירש עטשרע יד ןופ רענייא

 טנגוי רעשידיי רעד ןופ עגַאל רעכעלטפַאשטריװ רעד ןגעוו עטעקנַא ןַא

 ,ןליוּפ ןיא
 "ףוטלוק עיינ; -- ?טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ ןַאגרָא םעד ןיא

 :ןעמָאנ ןרעטנוא עגַאלײב עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא
 ןיא ."טנגוי רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשטריװ-לַאיצָאס ,
 : רימ ןענעייל 1929 ,3 רעמונ "רוטלוק רעיינ , וצ עגַאליײב רעד

 ןענייארַאפ-ןסַאלק עלענָאיסעּפָארּפ יד ייב סעיצקעס-טנגוי יד,

 ןיא טריפעגניירַא ןבָאה ,טעטש עסיױרג יד ןיא סרעדנוזַאב
 ןיא סָאד .עכעלטנגוי טנזיוט עקינייא רָאי סעדעי סעצָארּפ-טעברַא
 רעד ןופ טיונ רעקידנעיירש רעד יבגל קינייוװ וצ ליפ ,קינייװ וצ רעבָא

 -טשינ ַא ףיוא ןגעו ןרעוװו ןעניפעג ןזומ'ס זַא ,ןליפ רימ .טנגוי
 ןופ עגַאל עזָאלטכיזסיוא יד ןכַאמ וצ רעטכייל ןפוא ןשיּפָארטנַאליפ

 רעקיליײה ַא זיא סָאד זַא ,ןעניימ רימ .הנחמ-טנגוי רעסיורג רעד טָא
 זיױלב טשינ טפַאשלעזעג רעד רַאפ ןעיײג לַאפנגעק ןיא לייוו ,בוח
 רעשילַארַָאמ ַא טארד'ס רָאנ ,תוחוכ ןוא ןטייקכעלגעמ ןריולרַאפ

 ןופ ןלייט עקידנטיײדַאב רָאג ןּפַאכמורַא ןָאק סָאװ ,סעצָארּפ-גנולַאפעצ
 ,"טנגוי רעשידיי רעד

 ןקידקפס ןָא ןופ תודע רימ ןענעז ,טָאקיַאב-טעברַא םעד ץָארט,
 ןטלעז רָאג ןבָאה רעטעברַא עשידיי עטריציפילַאװק-ךיוה זַא ,טקַאפ

 -רַאפ ןוא גנודליבסיוא:ךַאפ .טעברַא ןעמוקַאב םייב ןטייקירעווש
 -רעטעכרַא רעשידיי רעד ןופ עגַארפ עלַארטנעצ ַא ןענעז גנומָאקלופ
 ,"טנגוי

 ןטנַאקירבַאפ עשידיי ךס ַא זַא ,טנָאמרעד רעירפ ןיוש ןבָאה רימ

 לשוש רעד רעביא רעטעברַא עשידיי ןייק טזָאלעגרעבירַא טשינ ןבָאה

 רעטקרַאטשרַאפ ןופ גנוקריו רעד רעטנוא ,ןקירבַאפ ערעייז ןופ
 -רעגריב עשידיי עקינייא ייב טָאה טָאקיִאב ןוא עצעה רעשידיײ-יטנַא

 1928---29 ןרָאי יד ןיא ןוא ,ןסיוועג סָאד ןָאטעג קיּפ ַא רעוט-ללכ עכעל
 רעשידיי רעד רַאפ "ןטַאנָארטַאּפ , ןֿפַאש ןוואווּפ ןעמונעג ייז ןבָאה

 ַא ףיוא ןפָארטעגנָא טָאה וואֹורּפ רעקיזָאד רעד .טנגוי-רעטעברַא
 ,טנגי-רעטעברַא רעשידיי רעטריזינַאגרַא רעד ייב דנַאטשרעדיוװ
 יד וצ יורטוצמוא טימ ןעיצַאב וצ ךיז טנורג ַא טַאהעג טָאה עכלעוו
 גונעג טליפעג ךיז טָאה יז .החגשה ןוא תובוט עשיּפָארטנַאליפ

 טָאה ,טגנַאלרַאפ טָאה יז סָאװ .לטעטש ריא ןײטשַאב וצ ןײלַא ףייר

 ,טכער ַא סריא סלַא טרעדָאפעג יז
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 ףיוא ןסיױטשעגנָא ךיז ןעמ טָאה ,ןלוש-גנוצנעגרעד יד ךייש סָאװ

 ןייק ןעװעג טשינ זיא סע -- ענײמעגלַא ןַא ענייא :תועינמ ייווצ
 טנגוי עשידיי יד -- עטייווצ יד + דנַאל ןיא ןלוש לָאצ עקידנגונעג

 ןוא ןקעו רדסכ טזומעג טָאה ןעמ ןוא ייז וצ קיטליגכיילג ןעוועג זיא
 ,גנודליבסיוא-ךַאפ יד ןקיסעלכַאנרַאפ טשינ לָאז ןעמ זַא ,ןרעטנומ
 -גנוצנעגרעד 614 ןעוװעג ןליוּפ ןיא ןענעז 1926---27 ןרָאי יד ןיא
 עשיליופ עלַא ןופ טנעצָארּפ 00 ןיא .רעליש טנזיוט 94 טימ ןלוש

 -גנוצנעגרעד ןגעוו ץעזעג ןטיול .ןלוש עכלעזַא טלעפעג ןבָאה טעטש
 עכלעזַא ןענעפע וצ ביוחמ ןעוועג ןעמ זיא טנגוי-רעטברַא רַאפ גנודליב
 קידנעטשלופ ןייז וצ ידכ .,קיטיונ ןעוועג זיא סָאד ואוו ,םוטעמוא ןלוש
 ךָאנ ןענעפע טפרַאדעג ןעװעג ןעמ טלָאװ ,ץעזעג ןטימ םכסה ןיא

 ןיא ןעװעג טשינ ןעמ זיא טכיזניה ַא ןיא ךָאנ ןוא .ןלש 0
 ןעמ טָאה ןלוש יד ןיא ךיז ןענרעל ןופ טייצ יד :ץעזעג ןטימ םכסה
 לע .,טײצ-סטעברַא רעד ןיא ןענעכעררַאפ טפראדעג ןכעלטנגוי םעד
 ,ןטיהעגּפָא טשינ סָאד ןעמ טָאה ללכ יּפ



 גנוגעווַאב-טנגוי עלענָאיסעפטָארּפ עקרַאטש 8

 עטריזינַאגרָא-לענַאיסעפָארּפי לָאצ יד ןסקאװעג זיא רָאי ןדעי טימ

 "טנגוי יד --- סעיצאזינַאגרָא ערעייז ןופ גנוקריוו יד ןוא עכעלטנגוי
 סָאװ ,סעיצקעס-טנגוי .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ סעיצקעס

 ,עשרַאװ ןיא טריטסיזקע ןבָאה ,טייקיטעט עטפַאהבעל ַא טריפעג ןבָאה

 לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןוא ןילבול ,עקָארק ,ענליוו ,קָאטסילַאיב ,שזדָאל
 -טנעצ רעד ךרוד טּפינקרַאפ ןעוועג ייז ןענעז עלַא ,טעטש ערעדנַא
 ןופ טַאר-דנַאל םייב טריטסיזקע טָאה סָאװ ,גנולײטּפָא-טנגוי רעלַאר
 ןלױּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד

 -סיוא ךיוא ןיא המחלמיטלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא
 ,לשמל ,עשרַאװ ןיא .,טייקיטעט ןופ דלעפ סָאד ןרָאװעג טרעטיירבעג
 .רעד וצ ףיוא ןוויטקעלָאק עכעלטנגוי ןפַאשעג סעיצקעס-טנגוי ןבָאה
 ,דײלקַאב ןופ ןכַאפ יד ןיא ןעוועג זיא ױזַא .ןשינעטנעק-ךַאפ יד ןצנַאג
 ןרעוו טריפעגכורד סיווק רעד טגעלפ ךעלגייוועג .רעריוירפ ,לַאטעמ

 רעדָא ,ןעועג טשינ טעברַא ןייק זיא סע ןעוו ,"ןָאזעס ןטיוט, ןיא

 ןופ טנוזעג ןגעוװ ןגרָאז ןעמונעג ךיוא טָאה'מ .ןהעש'-טנװָא יד ןיא
 -םיוא עשיניצידעמ ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא ןיא'ס ןֹוא רעדילגטימ יד
 ,רעטעברַא עכעלטנגוי יד רַאפ ףליה ןוא טכיז

 יד ןופ סעיצקעסיטנגי יד ןענעז טעטש ערעסערג יד ןיא
 רעקיטרָא ןַא ךרוד ךיז ןשיווצ ןדנובעגפיונוצ ןעוועג ןכַאפ ערעדנוזַאב
 ןצנערעפנָאק ןעמוקרָאפ ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ,גנוליײטּפָא-טנגוי
 טלדנַאהַאב ןבָאה עכלעוו ,ןכַאפ עלַא ןופ רעייטשרָאפ עכעלטנגוי ןופ

 ,םינינע עלעוטקַא עכעלטפַאשלעזעג ןֹוא עלענָאיסעפָארּפ ענעדישרַאפ
 טריפעגנָא גנולײטּפָא-טנגוי רעװעשרַאװ יד טָאה 1925 רָאי ןיא

 .רעדילגטימ 2,500 טליײצעג ןבָאה סָאװ ,סעיצקעס-טנגוי 9 טימ
 עקידנגלָאפ יד ףירגַאב ַא ןבעג ןענעק טייקיטעט רעטפַאהבעל רעד ןגעוו
 רעװעשרַאװ יד ןבָאה 1925 ןופ םישדח 5 עטשרע יד ןיא :ןרעפיצ
 ןוא עכעלטנגוי 500 סנטסָאּפ-סטעברַא ףיוא טצעזַאב סעיצקעס-טנגוי

 שש 93
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 טריפעגכרוד ןענעז רעטרעדנוה רַאפ ;ןטקילפנָאק 616 טקידיילרעד

 ןויטקַא םעד טעדליבעג ןבָאה עכעלטנגוי 278 .,תופסוה-ןיול ןרָאװעג

 -רָאפ ןענעז םישדח 5 יד רַאפ .סעיצקעס-טנגוי יד ןיא רעוט רדאק

 -לייטנָא טנזיוט 12 טימ ןגַארפ-ךַאפ ןגעוו ןעגנולמַאזרַאפ 261 ןעמוקעג

 -רעטנוא 143 ןעמוקעגרָאפ טייצ רעד וַאפ ןענעז םעד ץוחַא .רעמענ

 טעברַא-רוטלוק יד .רעטקַארַאכ ןקיטרַאנדישרַאפ ַא ןופ ןעגנומענ

 רעד טימ םַאזניימעג טריפעג בור יּפ לע סעיצקעס-טנגוי יד ןבָאה

 ,טעברַא רעד ןופ טייקנעסקאוועגרעדנַאנַאפ רעד בילוצ .,"טפנוקוצ ,

 רעקורד ,רעזעל ,דיײלקַאב ןופ סעיצקעס-טנגוי יד טייצ רענעי ןיא ןבָאה

 טימ זילב ,עטמַאַאב עטלָאצַאב ענעגייא ןעמונעגוצ רעריזירפ ןֹוא

 -סיוא טנעקעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה ןילַא טעברַא רעקיליוויירפ

 .ןעמוק
 -מוא ןייק ןעוועג טשינ טעמכ עשרַאוװ ןיא זיא 1925 רָאי ןיא

 טרעדנוה טעמכ יד .רעדניבנייא ןֹוא רעקורד רעכעלטנגוי רעטריזינַאגרָא

 ןקרַאטש ַא ןגעק ןרָאװעג טכיירגרעד זיא טײקטריזינַאגרָא עקיטנעצָארּפ

 יד טָארדעג וליפא ןבָאה עכלעוו ,םיטַאבעלַאב ייר ַא ןופ דנַאטשרעדיװ

 יד טָאה 1937 רָאי ןיא ,ײצילָאּפ טימ עיצקעס-טנגוי רעד ןופ רעוט

 טנעצָארּפ טױעדנוה עלופ ףיוא טריזינַאגרָא טַאהעג ןיוש עיצקעסיטנגוי

 254 טלייצעג טלָאמעד טָאה יז .רעדניבנייא ןוא רעקורד עכעלטנגוי יד

 -טנגוי יד .(ךעלדיימ 4 זיולב) ךעלגניי עלַא טעמכ --- רעדילגטימ

 -ַאב-סטעברַא יד ןרעסעברַאפ וצ ןפלָאהעגוצ ךס ַא טָאה עיצקעס

 ןיול םעד ןביוה ןוא ןעגנוגניד

 טָאה ןײארַאפ-לַאטעמ ןשידיי רעװעשרַאװ ןֹופ עיצקעס-טנגוי יד

 טימ .עשילױוּפ 30 ייז ןשיװצ ,רעדילגטימ 168 טלייצעג 1925 ןיא

 ןעװעג ןוא רעדילגטימ 650 טלייצעג ןיוש יז טָאה רעטעּפש רָאי 2
 רעטלע רעד  .עירטסודניא-לַאטעמ רעד ןופ ןגייוצ 20 ןיא קיטעט
 -טנגוי יד .רָאי 18 זיב 12 ןופ ןעוװעג זיא רעדילגטימ יד ןופ
 גָאט-סטעברַא םעד טצריקעג ןוא ןעניול יד ןביוהעג טָאה עיצקעס

 ,העש 8 זיב
 -דיילקַאב רעװעשרַאװ ןופ עיצקעס-טנגוי יד טָאה 1936 רָאי ןיא

 םיב .רעדילגטימ טנזיױט ןופ לָאצ יד ןגיטשעגרעבירַא ןייארַאפ

 ןסױטשעגנָא ךיוא ךיז לָאמלײט ןעמ טָאה עכעלטנגוי יד ןריזינַאגרָא

 ,רעגייטש ַא ,ױזַא .רעטעברַא ערעטלע יד דצמ דנַאטשרעדיװ ַא ףיוא

 רעװעשרַאװ םייב עיצקעס-טנגי רעד ןופ טכירַאב ַא טלייצרעד

 : (1935) ןײארַאפ-דײלקַאב
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 עכעלטנגוי יד ןריזינַאגרָא וצ ןעגנולעג זנוא זיא ךעלדנע,

 טקיטפעשַאב ןענעז עכעלטנגוי קילטנעצ 3 בורק .רעטעברַא-שוילעּפַאק

 ןופ .רעוש ןעמוקעגנָא ןיא ייז ןריזינַאגרָא סָאד ,ךַאפ ןקיזָאד ןיא
 ,םיטַאבעלַאב יד רַאפ ארומ יד ןוא טײקנענַאטשעגּפָא יד --- טייז ןייא

 ערעטלע יד דצמ ןזָאלוצ טשינ סָאד --- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא
 טעברַא רעד וצ ךיוא ןוא ןייארַאפ ןיא עכעלטנגוי יד רעטעברַא
 עטריטאָאלּפסקע ןוא עטצונעגסיוא ןטסרעממַא יד זַא ,ןעוועג םרוג ןבָאה
 .ךַאפ רעד ייב ןעגנואימַאב יד ךָאנ .טריזינַאגרָא ןייז טשינ ןלָאז
 יד ןרָאװעג ןכָארבעג זיא רעטעברַאןשוילעּפאק יד ןופ עיסימָאק
 -ַאק ערעטלע יד ןֹופ גנואיצַאב רעד ןיא עיצידַארט עטפַאהרעלעפ
 טַאטלװזער ןיא .םירבח עכעלטנגוי ערעייז וצ רעטעברַא-ןשוילעּפ
 -טימ ןרָאװעג ןיוש ךַאפ םעד ןופ עכעלטנגוי עלַא טעמכ ןענעז ןופרעד
 "ףיצקעס-טנגוי רעד ןיא רעדילג

 -סיוא 1936 רָאי ןיא עיצקעס-טנגוי יד טָאה ךַאפ-רעדעל ןיא
 עכעלטנגוי רַאפ ףירַאט-ןיול ןטוג קיסעמסינטלעהרַאפ ַא טפמעקעג
 טשינ תעב ,ןדליג 8 --- רעגנַאפנָא רַאפ ; ךָאװ ַא ןדליג 15 זיב 8 ןופ ---
 .סנשָארג טימ טרטּפענּפָא ןעמ טָאה רעגנַאפנָא עטריזינַאגרָא

 טַאהעג ךָאנ טָאה עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןֹופ עיצקעס-טנגוי יד

 עלעטש רעד ןופ ןגָאוּפָא ןגעק ןפמעק :עבַאגפיוא עשיפיצעּפס ַא
 ןעמוקַאב --- ךעלדיײמרַאפמוא ןעוועג זיא סָאד ביוא ןוא ,עכעלטנגוי
 ,גנוקידעשטנַא ןַא

 160 טלייצעג 1935 ןיא טָאה רעריזירפ יד ןופ עיצקעס-טנגוי יד

 טעברַא-ריזינַאגרָא עטנַאסערעטניא ןַא טריפעגכרוד ןוא רעדילגטימ
 .עכעלטנגוי יד תבוטל ןצנעוורעטניא רעטרעדנוה טימ

 .רַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןֹופ טַארילַארטנעצ ןופ טכירַאב ןיא
 טרעװ (1927 לירּפַא) עשרַאװ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייא
 ; טגָאזעג

 רעד טימ ןָא טריפ טַאר-לַארטנעצ םייב גנולײטּפָא-טנגוי יד,
 ןיא .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ סעיצקעס-טנגוי 9 ןופ טעברַא
 -עגסיוא סעיצקעס-טנגוי יד ןענעז רָאי ייוצ עטצעל יד ןופ ךשמ
 ,"חוכ ןסיורג ַא ֹוצ ןסקַאװ

 1221 טלייצעג טלָאמעד טָאה דיײלקַאב ןופ עיצקעס-טנגוי יד
 עטלעטשעגנָא דָארויב ןוא סלדנַאה ןופ ,700 --- רעדעל ןֹופ ,רעדילגטימ
 -- רעקורד ןופ ,250 --- רעריזירפ ןופ ,627 --- לַאטעמ ןופ ,650--
 .60 -- עשימעכ ןופ ,100 -- רעלאמ ןופ ,200 -- ליטסקעט ןופ ,2



 ץרע ה .ש .י 200

 "טנגוי רעװעשרַאװ יד ןיא רעדילגטימ 4220 ןעוועג ןענעז ןעמַאזוצ

 עלענָאיסעּפָארּפ יד טריפעגנָא יז ןיא ןבָאה רעוט-טנגוי 200 ,סעיצקעס

 .ףטסיטפנוקוצ, ןופ ןענַאטשַאב ןיא טיהרעמ עסיורג יד .טעברַא

 רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה סעיצקעס-טנגוי עסיורג עלַא תעב

 עטסנעלק יירד יד זיױלב ןבָאה ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ העּפשה

 ןטסינומָאק יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןענופעג ךיז סעיצקעס-טנגוי

 ןוא רעלַאמ ,ליטסקעט ןופ סעיצקעט-טנגוי יד ןעוװעג ןענעז סָאד

 . ,עשימעכ

 -ּפָא-טנגֹוי עלענָאיסעּפָארּפ יד טָאה טייקיטעט ריא ןופ זיירק ןיא

 רעד רַאפ סעיציזָאּפ-סטעברַא ןפַאש סָאד ןעמונעגניירַא ךיוא גנולייט

 טריפעגכרוד גנולײטּפָא-טנגוי עלַארטנעצ יד טָאה 1925 רָאי ןיא .טנגוי

 ןעגנוגנידַאב-סטעברַא ןוא -סנבעל יד ןגעװ עטעקנַא ןַא דנַאל ןיא

 ןרָאװעג טריפעגכרודַא ןיא 1926 רָאי ןיא .טנגוי רעשידיי רעד ןופ

 רעשידיי רעד רַאפ ןטייקכעלגעמ-סטעברַא ןגעוו --- עטעקנַא עטייווצ ַא

 ,ןטסילַאיצעּפס ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןענעז גנושרָאפסױא רעד וצ ,טנגוי

 ןוא שטיווָאקרעב .ש ר"ד ,יקסוװָאּפיל .י ר"ד רעקיטסיטַאטס יד --

 .ןיבורָאט
 עשיטָאטש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1928 ץרעמ ןט19 ןוא ןט18 םעד

 ךיז ןבָאה סע .עשרַאװ ןיא סעיצקעס-טנגוי עלַא ןופ ץנערעפנָאק

 ךשמב זַא ,טלייצרעד טָאה טכירַאב רעד .,ןטַאגעלעד 250 טקילײטַאב

 1500 ןופ ןגיטשעג רעדילגטימ לָאצ יד זיא רָאי בלַאה ַא ןּוא 2 ןֹופ

 ַא ןרָאװעג טריפעגכרֹודא זיא טיצ רעד ןופ ךשמב ,444 זיב

 טקילײטַאב ךיז קיליוויירפ ןבָאה עכעלטנגוי 500 .סעיצקַא לָאצ עסיורג

 ןופ ךשמב .סעיצקעס-טנגוי יד ןופ טעברַא רעכעלגעטיגָאט רעד ןיא

 יד ןיא טריפעגרעבירַא עשרַאװ ןיא סעיצקעס-טנגוי יד ןבָאה 7

 "נָאק רעד ֹוצ .(עקירָאי-18) רעדילגטימ עקירעילופ 862 ןענייארַאפ

 -ָאס רעשילױּפ רעד ןופ רעײטשרָאפ ַא ןעמוקעג ךיוא זיא ץנערעפ

 יד זַא ,טגָאועגוצ עדער ןייז ןיא טָאװה רעכלעוו ,טנגוי רעשיטסילַאיצ

 -ַאב ךיז ויטקַא טעװ טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ עטריזינַאגרָא

 ץנערעפנָאק יד .סענַאגילוכ עשיטימעסיטנַא יד ןגעק ףמַאק ןיא ןקילײט

 יד ןלָאז רעטייו ךיוא זַא ,ןזיוועגנָא ןסולשַאב עריא ןשיװצ טָאה

 רעטסגנע ןיא טייקיטעט רעייז ןריפ סעיצקעס-טנגוי עלענָאיסעפָארּפ

 ."טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןטימ טעברַאנעמַאזוצ

 ןופ ץנערעטנָאק עשיטָאטש יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1929 לירּפַא ןיא

 עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ
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 -נָאק רעד וצ טכירַאב ןטכעלטנפערַאפ ןיא .עשרַאװ ןיא רעטעברַא
 : טגָאזעג טנגוי רעד ןופ עגַאל רעד ןגעוו טרעוו ץנערעפ

 טריזינַאגרָא ןענעז רָאי 18 זיב עכעלטנגוי טנזיוט 4 רעביא
 רעד ןופ טנעצַארּפ 12 טפעוטַאב סָאד .ןענייארַאֿפ ערעזנוא ןיא
 .רעטעברַא עטריזינַאגרָא לָאצ רענײמעגלַא

 עקידנעטשטסבלעז ןייק טשינ ןריפ סעיצקעס-טנגוי ערעזנוא
 ןופ ןעמַאר יד ןיא זַא ,זיולב ןגרָאז ייז .קיטילָאּפ עלענָאיסעפָארּפ
 יד ןרעװ טקיטכיזקירַאב ןלָאז טעברַא-סנייארַאפ רענײמעגלַא רעד

 ,טנגוי רעד ןופ ןסערעטניא

 -רַאװ ןטריזינַאגרָא ןיא רעכעלטנגוי רעד ןיירַא טגנירד ױזַא יו
 ןענייארַאפ ערעזנוא ןיא טָאװ קירוצ רָאי עכעלטע טימ ?טָאטש
 סולפוצ רעד .טײקטזָאלרָאװרַאפ עקרַאטש ַא טרּפ םעד ןיא טשרעהעג

 .עיצַאזינַאגרָא רעד ךרוד ןרָאװעג טרילוגער טשינ ללככ זיא טנגוי ןופ

 טגיילעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןענייארַאפ ןעוועג ןענעז טייז ןייא ןופ
 ןעוועג ןענעז טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,עכעלטנגוי יד ףיוא טכַא ןייק
 טימ ןטלַאהעג המחלמ ןכַאפ עסיוועג ןיא טָאה ןעמ ואוו ,ןענייארַאפ
 ,רעכַאמ:עקשטנעה ,רעקורד יד ייב ןעװעג זיא ױזַא .טנגוי רעד
 ,א ,א ןשוילעּפַאק

 ןופ רעוט יד רַאפ ךיוא ןרָאװעג רָאלק טנייה רעבָא ןיוש זיא סע

 ,עשלַאפ א ןעוועג זיא גנולעטש רעייז זַא ,ןכַאפ עטנָאמרעדנביױא יד
 יד וצ עכעלטנגוי ןעמוקוצ סיוא-רָאי ןײא-רָאי ךָאד ןגעלפ שיטקַאפ
 .טלָאװעג טשינ ןעמ טָאה ןייארַאפ ןכרוד ייז *ןריזילַאגעל , רָאנ ,ןכַאפ
 ןעוו ,ןסקַאװעגרעדנַאנַאפ ךיז ןענעז סעיצקעס-טנגוי ערעזנוא ןעוו ןוא
 םעד ןרילוגער ןוא ןשרעהַאב וצ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןעגנולעג זיא ייז
 םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ןכַאפ יד ןבָאה ,טנגוי רעד ןֹופ סולפוצ
 ."רעקיוה ןשיטסיכעצ

 טנגוי רעד ןופ טנעצַארּפ רעד זיא ןענייארַאפ ערעדנוזַאב יד ןיא

 :ַאזַא ןעוועג
 -עגנַא-ָארויב ןוא -טלדנַאה ;טנעצָארּפ 14 -- דײלקַאב יד ייב

 -- ליטסקעט 420 -- רעדעל ;23 -- לַאטעמ ;6 -- עטלעטש
 ףעלֲאמ ;15 -- עשימעכ :20 -- רעקורד ;20 -- רעריזירפ ;5

 ?טנעצָארּפ 15 --- ץלָאה ;10 --

 : : רעטייוו ןוא

 -ףבלעז א טנעה ערעייז ןיא ןבָאװה סעיצקעס-טנגוי ערעזנוא ,
 טביוה סָאד ןוא גנולטימרַאפ-טעברַא עשינייארַאפ-ךעלרעניא עקידנעטש
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 יד ןפַאשעג טרעװ ָאד .טנגוי רעד ייב טעטירָאטױא רעייז קרַאטש

 רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןכעלטנגוי ןרַאפ ץֹוש ןופ םרָאפ עכעלריטַאנ

 .עיצַאזינַאגרָא רענײמעגלַא

 טימרעד שיטסירעטקַארַאכ ןענעז סָאװ ,ןכַאפ ָאד רעבָא ןענעז סע

 זיא ,ָאי בא ןוא ,טנגוי ןייק ָאטשינ ןצנַאג ןיא זיא ןטרָאד סָאװ

 ןופ :וצױעד םרוג ןענעז תוביס יײר ַא .לָאצ רעניילק ַא רָאג ןיא

 רעד ןופ ,קרַאמ:סטעברַא ןופ טייקטקיטעזעגרעביא יד טייז ןייא

 ןטַאטשקרעװ יד ןיא טעברַא רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד טייז רעטייווצ

 .לדיימגרעל רעדָא לגניינרעל סָאד קיטיונמוא טכַאמ סָאװ ,אפוג

 ,דַאלָאקָאש ,סעקינרעקוצ ,רעקעב יו ,ןכַאפ עכלעזַא רימ ןעמענ

 .ַא .א ןעלטיה .ןשילעּפַאק ,סעקשטנעה ,רענלעק ,רעשיילפ ,טרָאּפסנַארט

 רעטסוש עטעווירגעג ייב .טלופרעביא קרַאמ-סטעברַא רעד זיא ָאד

 זַא זיא גנולײטעצ-טעברַא יד .טנגוי ןייק ןצנַאג ןיא ָאטשינ זיא

 רעד ןיא "ןגייווצ עניילקק ענעפורעג -ױזַא יד זַא ,טריפעגכרודַא זיצערּפ

 ,ןכעלטנגוי ןכרוד ןרעוו טקיטרַאפעגסיױא טנָאקעג ןטלָאװ סָאװ ,טעברַא

 ןעמענ רימָאל רעדָא .רעטעברַא ערעטלע ךרוד טריפעגסיוא ָאד ןרעוו

 "ןעמַאד -- עשרַאװ ןיא רעטעברַא עשידיי ןופ ךַאפ ןטסערג םעד

 קינייװ רעייז ןַארַאפ ָאד ןענעז קיסעמסינטלעהרַאפ .רעדיינש-ןיזַאגַאמ

 רעטריזילַאנָאיצַאר רעד ייב .ערָאלק ַא זיא הביס יד .עכעלטנגוי

 ךס ןייק קיטױנ טשינ ןענעז טַאטשקרעװ ןיא גנוליײטעצ-סטעברַא

 ."עכעלטנגוי

 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ רעוט ןבָאה ןרָאי עטשרע יד ןיא ביוא

 יז ןבָאה ,טעברַא-טנגי רעד ףיוא טגיילעג טכַא קיניײװ גנוגעװַאב

 "טנגוי ןופ טייקיטכיו יד ןעזרעד טייצ רעד ןופ ףיול ןיא רעבָא

 יד טײקמַאזקרעמפיוא עקירעהעג יד ןעקנעש ןביױהעגנָא ןוא םעלבָארּפ

 -נָאק יד ףיוא ייס קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאד .,םינינע-טנגוי

 .קיטקַארּפ רעכעלגעטיגָאט רעד ןיא ייס ,ןרָאפנעמַאזוצ ןוא ןצנערעפ

 ןיארַאפ-דיײלקַאב ןופ רָאפנעמַאזוצידנַאל ןפיוא טָאה 1935 ףוס

 טרירעפעד גנוליײטּפָא-טנגוי רעלַארטנעצ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד

 ,טגיילעגרָאפ טָאה רע סָאװ ,עיצולָאזער יד .ןגַארפ-טנגוי יד ןגעוו

 ,ןקרעמוצנָא יאדכ זיאס .ןרָאװעג ןעמונעגנָא קימיטשנייא זיא

 ,טקנוּפ ַא ןטלַאהטנַא ךיוא טָאה עיצולָאער ענעמונעגנָא יד זַא

 -רַאפ וצ ןענייארַאפ עקיטרָא יד ןופ ןעגנוטלַאװרַאפ יד טפור סָאװ

 ."טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ ןַאגרָא --- "רעקעוו-טנגוי, םעד ןטײרּפש

 יו ןטַאגעלעד עשיליוּפ יד טמיטשעג ךיוא ןבָאה עיצולָאזער רעד רַאפ
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 ןענעז גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ רעיײנ רעד ןיא .ןטסינומָאק יד ךיוא
 ,םָארגלימ לארשי :רעוט-"טפנוקוצ , יד ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ךיוא
 קעינעב ךיוא יו ,רעצינּפָאטס .ס ןוא רענײאטָאג .י ,שטיוװָאקלָאװ סחנּפ
 .עיסימָאק-רידיווער רעד ןופ דילגטימ סלַא ןַאמצייוו

 יד ןופ סערגנָאק רעטסקעז רעד ןעמוקעגרָאפ זיא 1937 בױהנָא

 רעד .ןליוּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ
 סערגנָאק רעד .טנגוי ןופ עגַארפ יד טלדנַאהַאב ךיוא טָאה רָאפנעמַאזוצ
 ,עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא עשידיי טנזיוט 72 ןטערטרַאפ טָאה סָאװ
 עקידנגלָאפ טקורעגסױרַא עיצולָאזער רענעמונעגנָא רעד ןיא טָאה
 : ןעגנורעדָאפ

 "רעדנַאנַאפ ןוא רָאי 16 זיב רעטלע-לושיגנַאװצ םעד ןרעכעה 1
 .ןזעוו-לוש ןופ ןפוטש עלַא ןעיוב

 ןָא --- רוד ןגניי ןרַאפ ןטייקכעלגעמ-סטעברַא ןרעכיזרַאפ 2
 .ןביולג ןוא עיצַאנ ןופ דישרעטנוא

 םירעיוּפ ,רעטעברַא ןופ רעדניק עקיאעפ יד ןכעלגעמרעד 2
 ; הכולמ רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןדליב ךיז רעטייוו םוטרעגריבניילק ןוא
 ,ןסַאלק עקידנציזַאב יד ןופ סעיגעליווירּפ-גנודליב יד ןפַאשּפָא

 ,עכעלטנגוי רַאפ גנודליב יד ןצנַאגרעד וצ ןכעלגעמרעד 4

 ,סעיצַאקיפילַאוק-ךַאפ ערעכעה ןכיירגרעד ןליוו עכלעוו

 -טנגוי ןוא רעדניק עלַא ףליה עכעלטפַאשלעזעג ןרעכיזרַאפ 5

 עקירעהעג ןבעג וצ דנַאטשמיא טשינ ןענעז ןרעטלע יד ןעמעוו ,עכעל
 ,ץוש

 ,טנגוי רַאפ ץוש-טעברַא 6
 ,טעברַא רעכיילג רַאפ ןעניול עכיילג -

 וצ ןענייארַאפ יד ןופ ןעגנוטלַאװרַאֿפ יד טפור עיצולָאזער יד

 ןרילוגער ןוא עירטסודניא רעד ןיא טנגוי יד ןעיצניירַא רַאפ ןגרָאז,
 "ןכַאפ יד ןיא טנגוי רעד ןופ סולפוצ םעד ןפוא ןטריזינַאגרָא ןַא ףיוא

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ סערגנָאק ןט6 ןפיוא ןטַאגעלעד יד ןשיוצ

 "ןטסיטפנוקוצ , 23 ןעוועג ןענעז רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ
 טָאה סָאװ ,גנוטַארַאב ערעדנוזַאב ַא ןטלַאהענּפָא ןבָאה ייז .טעטש 16 ןופ
 .טעברַא-טנגוי רעלענָאיסעּפָארּפ ןופ םינינע טימ ןעמונרַאפ ךיז

 יד ןעמוקענראס עשרַאװ ןיא ןיא ,1927 ,רעבמעוָאנ 14 םעד
 -נָאק יד .רעוט-טנגוי עלענָאיסעּפָארּפ ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל עטשרע

 גנולײטּפָא-טנגוי רעלַארטנעצ רעד ךרוד ןרָאװעג ןפורעג זיא ץנערעפ

 עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טָארידנַאל םייב
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 ןטַאגעלעד טרעדנוה ךרעב ןעמוקעג ןענעז סע .ןליױּפ ןיא רעטעברַא
 "ףיקס , ,"טפנוקוצ , ,"דנוב , ןופ רעייטשרַאפ ךיוא יו ,טעטש 28 ןופ

 רעלַארטנעצ רעד ןופ רַאטערקעס רעד  .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןוא
 רעד ןגעו טכירַאב ַא ןבעגעגּפָא טָאװ סור ךענעה גנוליײטּפָא-טנגוי
 ,סעיצקעס-טנגוי יד ןופ טעברַא רעד ןגעוו ןוא טנגוי רעד ןופ עגַאל
 רעד ףיוא ןזיוװעגנָא רע טָאה ,ןעגנוכיירגרעד יד קידנלעטשטסעפ
 .רעביא :ןטיבעג עיינ יד ףיױא טעברַא יד ןפיטרַאפ וצ טייקיטיונ
 ,ןויטקעלַָאק-גנוצנעגרעד-ךַאפ ,טכיזפיוא עשיניצידעמ ,גנוריציפילַאװק
 רעד טימ טעברַאנעמַאזוצ רעד ןגעוו טלייצרעד ךיוא טָאה טכירַאב רעד
 .טנגוי-רעטעברַא רעשיליוּפ

 יד ףיוא ןטַאטנעטַא עיינ יד ןגעו טרירעפער טָאה טילב .ל

 "סיורַא ךיז ןבָאה ןטַאגעלעד ייד ַא .טנגוי-רעטעברַא רעד ןופ טכער
 ּרעטלַא רָאטקיװ ,ןגַארפ-טנגוי עלעיּפיצנירּפ ענעדישרַאפ ןגעוו טגָאזעג
 ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-דנַאל ןופ רעציזרָאפ רעד ---
 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעציזרָאפ רעד -- ץישפיל עקשָאי ןוא

 רעד ףיוא ןזיוועגנָא סעדער-גנוסירגַאב ןיא ןבָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי
 יד ןופ טענרַא רעד טימ סעיצַאזינַאגרַא ערעייז ןופ טייקנדנוברַאפ
 ,סעיצקעסי-טנגוי

 -ןכעצ ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה סעיצולָאזער ענעמונעגנָא יד
 ןוא טנגוי-רעטעברַא רעד ןֹופ טייהיירפ יד טצענערגַאב סָאװ ,ץעזעג
 ,טנגי-רעטעברַא רעד ןופ טכער יד ףיוא ןטַאטנעטַא עיינ יד ןגעק
 ןקרַאטשרַאפ רַאפ רענעלּפ עיינ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא ןענעז סע
 ,רעטעברַא עכעלטנגוי יד ןשיװצ טעברַא יד

 עלענַאיסעפָארּפ יד ןופ סערגנָאק רעטצעל ןוא רעט7 רעד
 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןליױּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ
 טריטנעזערּפער טָאה ןוא ,19239 ,ליױּפַא ןט12 ןוא ןט11 םעד עשרַאוװ
 זיא סערגנָאק ןקיזָאד ןפיוא .רעדילגטימ טנזיױט טרעדנוה ךרעב
 ןטיירגוצ לָאז סָאװ ,עיסימָאק עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג טלייטעגסיוא
 -עגנָא יד ןיא .טנגוי רעד ןשיװצ טעברַא רעד ןגעוו ןגָאלשרָאפ

 טייקידנעווטיונ יד ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא זיא סעיצולָאזער ענעמונ
 טנגוי רעטריזינַאגרָא-לענָאיסעפָארּפ רעד ןופ גנואיצרעד יד ןויפ וצ
 טרידנעמָאקער ךיוא זיא'ס ."טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןטימ םַאזניימעג
 -- "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ ןענַאגרָא יד ןטײרּפשרַאפ וצ ןרָאװעג
 ןסולשַאב עכעלנע) ."שזעשזדָאלמ ַאנלָאװ; ןוא "רעקעוו-טנגוי,
 דײלקַאב ,רעטעברַא'רעקורד ןופ ןרָאפנעמַאוצ יד ןעמונעגנָא ןבָאה
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 טלײטעגסױא זיא סָאװ ,עיסימָאק-טנגי יד .(סלַאטעמ ,רעדעל
 טייהרעמ רעקידנגעוװרעביא רעד ןיא זיא ,סערגנָאק ןופ ןרָאװעג
 27 ןעוועג ןענעז ןטַאגעלעד יד ןשיווצ) ?ןטסיטפנוקוצ , ןופ ןענַאטשַאב
 ןעמונרַאפ ךיז טָאה עיסימָאק-טנגוי יד ,("טפנוקוצ , ןופ רעדילגטימ

 : םונעלּפ םוצ טעטכירַאב ךָאנרעד טָאה יז סָאװ ,ןגָארפ עקידנגלָאפ טימ

 ,טנגוי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשטריװ 1

 ,טנגוי עקידנכוז-טעברַא 2

 ,ןלוש-גנוצנעגרעד-דַאפ 3

 ,ןעגנורעדָאפ-ץוש-טנגוי יד ןרילוגער ןגעוו 4

 ,גננאיצרעד רעשיטסילַאיצַאס ןוא עיצַאזינַאגרַא ןופ ןגַאפ 5

 "טנגוי יד סָאװ ,ןגאלשרָאפ עלַא טקיטעטשַאּב טָאה סערגנַאק רעד
 סעיצולָאער ענעמונעגנָא יד ןיא .טרידנעמָאקער טָאה עיסימָאק
 רעד רעטעברא עשידיי יד ןופ ןַאגרַָא רעטסכעה רעד טָאה
 "רעד ןרעדנַא ןשיווצ --- ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ סערגנָאק
 : טרעלק

 עכַאגפױא עקיטכיװ טסרעסיוא ןַא רַאפ טלַאה סערגנָאק רעד,
 -ָאס ןיא ןעיצרעד ֹוצ גנוגעוַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעצנַאג רעד ןופ

 -טנגוי יד ןבָאה עבַאגפיוא עקיזָאד יד .טנגוי ריא טסייג ןשיטסילַאיצ
 -טנגוי םעד טימ ןעמַאזוצ טליפרעד ןײמעגלַא ןיא טציא זיב סעיצקעס
 עקיזָאד יד זַא ,טזייו גנורַאפרעד יד .ןליױּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב
 ,"ערַאבטכורפ ַא ןעוועג זיא טעכרַאנעמַאזוצ

 -טנַאליפ-ךעלרעגריב רעד ןגעק סיױרַא ךיז טגָאז סערגנָאק רעד;

 ןפרַאש ןיא טייטש סָאװ ,טנגוי-רעטעברַא רעד רעביא ?ץוש, רעשיּפָאר
 -ןיא רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא רעלעיּפיצנירּפ רעד וצ ךורּפשרעדיװ
 רעד וצ תוכייש ןיא גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ גנולעטש
 ."טנגוי-רעטעברַא

 רעשידיי רעד ןופ עגַארפ-לרוג ַא רַאפ טלַאה סערגנָאק רעד,
 רעד טימ ןעמַאזוצ ,גנודליב-ךַאפ ןופ םעלבָארּפ סָאד טנגוי-רעטעברַא
 ןופ ץענ יד ןעיובסיוא ןלָאז ייז ןענַאגרָא-הכולמ יד וצ גנורעדָאפ
 -רעטעברַא רעד רַאפ ןסרוק-גנוצנעגרעד ןוא ןלוש-גנוצנעגרעדיךַאפ
 ,ךַארּפש-רעטומ רעד ןיא ןטייהחרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טנגוי
 -מיא ןיא יז סָאװ ,ץלַא ןָאט ןיײלַא גנוגעװַאב עלענַאיסעפָארּפ יד ףרַאד
 -גנוצנעגרעד-ךַאפ ַא רעדילגטימ-טנגוי עריא ןשיווצ ןריפ וצ ,דנַאטש
 ."טעברַא
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 רעטסכעה רעד ןיא טלייוועג סערגנָאק רעד טָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ גנוריפנָא
 : טנגוי רעד ןופ רעייטשרָאפ ןטקעריד ַא --- טַארידנַאל ןיא --- ןלױּפ ןיא
 -ָאיסעּפָארּפ רעד ןופ ןוא "טפנוקוצ , רעד ןופ רעוט רעד ןעוועג זיא סָאד

 -עגרעטנוא זיא טימרעד .סור ךענעה -- גנוגעװַאב-טנגוי רעלענ
 ,טעברַא-טנגוי רעד ןופ גנוטיײדַאב עקיטכיוו יד ןרָאװעג ןכָארטש

 ןוא וויסנעטניא ױזַא טשינ םגה ,סַאג רעשיליוּפ רעד ףיוא ךיוא

 סערעטניא רעד טקרַאטשעג ךיז טָאה ,םענרַאפ ןטיירב ַאזַא ןיא טשינ
 ,רעבָאטקָא ןיא .רעטעברַא עכעלטנגוי ןשיװצ טייקיטעט רעד וצ
 -ןסַאלק עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ סערגנָאק רענײמעגלַא רעד טָאה ,7

 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד עכלעוו ןופ ,ןליוּפ ןיא ןענייארַאפ
 עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ,לײטידנַאטשַאב רעמָאנָאטיױא ןַא ןעוועג ןענעז
 יד .ןענייארַאפ יד ןיא טנגוי יד ןעיצוצנײרַא גנורעדָאפפיוא ןַא טימ
 טרעדָאפעגפיוא זיא --- עיסימָאק-לַאוטנעצ יד --- גנוריפנָא עטסכעה
 ךיוא זיא סע .םינינע-טנגוי רַאפ גנולײטּפָא ןַא ןדליבוצסיוא ןרָאװעג
 ערעייז ןיא ןלָאז ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד זַא ,ןרָאװעג ןזיוועגנָא
 .ןעגנורעדָאפ-טנגוי עלעיצעּפס ןקורסױרַא עדנַאגַאּפָארּפ ןֹוא סעיצקַא
 יד טָאה גנולײטּפָאטנגוי עלעיצעּפס ַא ןפַאש וצ גאלשרָאפ םעד
 רעד יו ,םעדכָאנ סערגנָאק ןפיוא ןגָארטעגנײרַא אפוג עיסימָאק-לַארטנעצ

 עלַארטנעצ יד ןוא "?טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 ןבָאה ןענייארַאפ עשידיי יד ןופ טַארידנַאל םייב גנולײטּפָא-טנגוי
 -ָארּפ רעד ןופ רעריפ-טּפיוה יד טגייצרעביא ןוא טרינעוורעטניא
 ,עיסימָאק"טנגוי ַאזַא ןופ טייקידנעװטיוג רעד ןיא גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפ

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ סערגנָאק ןופ סולשַאב ןטימ םכסה ןיא

 -טנגוי ַא ןפַאשעג 1929 בױהנָא עיסימָאק-לַארטנעצ יד טָאה ןענייארַאפ
 יז ןופ רעניא .רעדילגטימ 6 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,גנוליײטּפָא

 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ סלַא טילב ,ל ןעוועג זיא
 ןופ גנולייטּפָא-טנגוי יד טָאה גנוציז רעטשרע ריא ףױא .טנגוי
 -ּפָא טנגוי עקיטרָא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב עיסימָאק-לַארטנעצ רעד
 ןקידנעטשרַאפ וצ ןוא ןרעטנעצ-רעטעברַא עטסערג יד ןיא ןעגנולייט
 ןטימ ןוא טנגוי רעשיסעּפעּפ רעד ןופ גנוריפנָא-טּפיױה רעד טימ ךיז
 טעברַאנעמַאזוצ ַא ןגעוו "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ

 ,סעיצקעס-טנגוי יד ןופ טיבעג ןפיוא
 ץוחַא ,טעברַא רעשיטקַארּפ רעכעלגעטיגָאט רעניילק רעד ץוחַא

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןבָאה ,ןקיירטש ןוא ןטקילפנָאק עקילָאצמוא יד
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 םורַא סעינַאּפמַאק עסיורג טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז סעיצקעס-טנגוי

 ימַאק עסיורג יד .טנגוי יד טרירעגנָא טקעריד ןבָאה סָאװ ,ןגָארּפ

 דנוב-טנגוי ןטימ תופתושב ןרעװ טריפעג קידנעטש ןגעלפ סעינַאּפ

 ,"טפנוקוצ ,
 : ןליּפשייב רָאּפ ַא ןעגנערב ָאד ןלעװ רימ

 טריפעג דנַאל ןיא זיא 1937 ץרעמ ןוא ראורבעפ םישדח יד ןיא

 ןריפוצנייא רעטסיימ יד ןופ עיצקַא רעד ןגעק עינַאּפמַאק ַא ןרָאװעג

 -וצּפָא טרעדָאפעג ןבָאה ייז) .טסיזמוא ןטעברַא ןלָאז ךעלגניינרעל זַא

 עשיסעּפעּפ יד .(טעברַא רעטלָאצַאב ןגעוו ץעזעג ןֹופ טקנוּפ םעד ןפַאש

 .סַאג רעשילױּפ רעד ףיוא טריפעג עינַאּפמַאק עבלעז יד טָאה טנגוי

 רעלַארטנעצ רעד טימ תופתושב טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד

 רעבָא זיא סָאװ ,ףורפיוא ןַא םעד ןגעו ןבעגעגסױרַא גנולײטּפָא-טנגוי

 "נָאק זיא ןינע ןבלעז ןגעוו עיצולָאזער ַא ךיוא .ןרָאװעג טריקסיפנָאק
 .ןעגניטימ ךס ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענעז סע ,ןרָאװעג טריקסיפ

 -סיוא ןרעטנוא ןטָאברַאפ ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןבָאה לייט ַא עכלעוו ןופ

 יור יד ןרעטש ןענָאק ייז זַא ,דייר
 רעלַארטנעצ רעד ןופ עיצַאגעלעד ַא זיא עינַאּפמַאק רעד ןופ ףוס םוצ

 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא -- טילב .ל ןוא סור .ה -- גנולײטּפָא-טנגוי
 ןופ עגַאל יד טרעדלישעג טָאה עיצַאגעלעד יד .,םוירעטסינימ-סטעברַא
 -- טרעדָאפעג ןרעדנַא ןשיוצ ןוא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד
 רעשידיי טימ) ןלוש-גנוצנעגרעדיְךַאפ יד ןופ ץענ יד ןרעטיירברַאפ

 "קעּפסניא-טנגוי עלעיצעּפס ןופ ץענ ַא ןלעטשנייא ןוא (ךַארּפש-ןרעל
 ןופ טכער יד ןציש וצ טרעדָאפעג עיצַאגעלעד יד טָאה רעטייוו ,ןרָאט

 עלענָאיסעּפָארּפ וצ ןרעהעג ןוא ןקיירטש ןיא ןעמענוצלײטנָא טנגוי רעד
 ךעלגניינרעל רַאפ ןיול-םומינימ ַא ןלעטשטסעפ לָאז ןעמ ,ןעניײארַאפ

 .ןעגנורעדָאפ עכעלנע ןוא
 -יַציפָא ןַא טַאר-דנַאל םוצ ןעמוקעג זיא םורָא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 אנינַאי ץוש-טנגוי רַאפ רָאטקעּפסניא-טעברַא-טּפיוה ןופ רעפטנע רעלע
 ןגעוו רַאלוקריצ ַא ןקישוצרעדנַאנַאפ טגָאזעגוצ טָאה יז ,אקסנישזדעימ
 יד ןעניול עוויטקיפ ןופ ףליה רעד טימ ןדיימוצסיוא ןזָאלרעד טשינ

 רַאלוקריצ ַאזַא .טעברַא רעטלָאצַאב ןגעוו ןטפירשרָאפ עכעלצעזעג
 ןרָאװעג טגָאזעגוצ ךיוא זיא סע .,ןרָאװעג טקישעגרעדנַאנַאפ עקַאט זיא
 .ןעגנורעדָאפ ערעדנַא עקינייא וויטיזָאּפ ןקידיילרעד וצ

 -סינימ-טעברַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1927 רעבמעווָאנ ןט5 םעד

 -רעטעברַא ןוא רעקרעװטנַאה ןופ רעייטשרָאפ ןופ ץנערעפנָאק ַא םוירעט
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 עטריסערעטניארַאפ ערעדנַא ןוא ןרָאטקעּפסניא-סטעברַא ,סעיצַאזינַאגרָא
 גנולײטּפָא טנגוי רעלַארטנעצ רעד דצמ .טעברַא-טנגוי ןגעוו םידדצ

 ןופ רעייטשרָאפ יד ,טילב .ל ןוא דלָאגטוג ,י ןרָאװעג טריגעלעד ןענעז
 ןגעו ץעזעג םעד ןרעגרערַאפ וצ טרעדָאפעג ןבָאה רעקרעװטנַאה יד
 ;15 זיב טָאטשנַא רָאי 14 זיב טָאברַאפ טעברַא :טעברַא-טנגוי

 ; טַאטשקרעװ ןיא טייצ-ןרעל רעד תעב טעברַא רַאפ ןלָאצ סָאד ןפאשּפָא
 לָאז רָאי 21 זיב ;רָאי 5 ןוא 2 ןשיוװצ ןרעיוד לָאז טייצ-ןרעל יד
 טקילפנָאק א ןופ לַאפ ןיא ;ןכעלטנגוי ַא רַאפ ןרעוו טנכעררַאפ ןעמ

 -ןײרַא ךיז ןרָאט טשינ רענייק לָאז ןכעלטנגוי ַא ןוא רעטסיימ ןשיוצ
 ,ןשימ

 "רָאפ ןגעק עדער רעפרַאש ַא טימ ןטערטעגסױרַא זיא טילב ,ל
 "ר א טקורעגסױרַא ןוא טנגוי-רעטעברא רעד ןופ עגַאל יד ןרעגרע
 ןריפנייא ,רָאי 16 זיב טעברַא-רעדניק ןטָאברַאפ :ןעגנורעדָאפ-ןגעק
 -לוש יד ןעיובסיוא ,עכעלטנגוי רַאפ ןיול-םומינימ ןשירָאטַאגילבָא ןַא
 ,לג ,ד .א ץענ

 ןעמעלכָארּפ ןוא ןטיונ עריא רַאפ שינעדנעטשרַאפ רעד קנַאד ַא
 טנגיירעטעברַא עשידיי יד זיא טײקטריזינַאגרָא ריא קנַאד ַא ןוא
 ןענעכער טזומעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו טימ ,רָאטקַאפ ַא ֹוצ ןסקאוועגסיוא
 ערעטלע יד ךיוא יװ ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד ייס ,םיטַאבעלַאב יד ייס
 ,רעטעברַא
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 רעד טָאה גייטשפיוא ןוא גנולקיװטנַא ןופ טקנוּפ ןטסכעה םעד

 ןֹרָא עטצעל יד ןיא טכיירגרעד ןלוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי

 רָאלק סע ןלעװ ןטקַאפ ןוא ןרעטיצ רָאּפ ַא .גירק-טלעוו ןטייווצ ןרָאפ
 .רעטרע עקינייא ןיא טנגוי רעד וצ ןקוקוצ ךיז רימָאל רעירפ .ןכַאמ

 דנוב-טנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקצול יד סָאװ ,עטעקנַא ןַא ןופ
 טָאה ,רעדילגטימ עריא ןשיווצ טריפעגכרוד 1925 ןיא טָאה יטפנוקוצ ,

 : דליב ַאֹזַא ןעמוקַאב ךיז
 ןוא רָאי 18 ןופ רעגניי ןעוועג ןענעז רעדילגטימ יד ןופ טנעצָארּפ 2

 + "שידיי א טקידנעעג ןבָאה רעדילגטימ יד ןופ טטלעה א .רעטלע -- 8

 ןּפיט ערעדנַא טקידנעעג ןבָאה טנעצָארּפ 45 ,לוש-טקלָאפ עכעלטלעוו

 רעדָא עיזַאנמיג ןיא טנרעלעג ךָאנ ךיז ןבָאה טנעצַארּפ 5 ןוא ןלוש
 טנעצָארּפ 31 ;טנידרַאפ טשינ ךָאנ ןבָאה טנעצַארּפ 43 .,לוש-סקלָאפ
 טנעצָארּפ 23 ייב ןוא ךָאו ַא ןדליג 5 ןופ רעקינייו טנידרַאפ ןבָאה

 העש 10 וצ .ךָאװ ַא ןדליג 12 זיב 5 ןופ ןעוועג טסנידרַאפ רעד זיא

 ךיז ןבָאה טנעצָארּפ 30 .טנעצָארּפ 71 טעברַאעג ןבָאה גָאט ַא רעמ ןוא
 ,סָאבעלַאב םעד דצמ גנואיצַאב רעטכעלש רעד ןופ ןדייל ייז זַא ,טגָאלקעג
 88 .רעטוג א ןעוועג זיא רעדילגטימ יד ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג רעד
 עניילק רעדָא רעטעברַא ןעוועג ןײלַא ןענעז ןרעטלע יד ןופ טנעצָארּפ
 רעלדנעה ןעוועג ןענעז ןרעטלע יד ןופ טנעצַארּפ 12 ; תוכאלמ-ילעב

 ןיא ןעמוקעג ןענעז רעדילגטימ יד ןופ טנעצַארּפ 60 .שדוק-ילכ ןוא
 ,"ףיקס , עיצַאזינַאגרָא רעדניק רעשידנוב רעד ןופ "טפנוקוצ

 ללכב טנגוי רעשידיי רעד ןופ גנומיטש ןוא עגַאל רעד ןגעוו

 רעד סָאװ ,עטעקנַא ןַא ףיוא תוכושת עיצַאמרַאפניא לסיבַא זנוא ןביג
 ןשיווצ טריפעגכרוד טָאה (ָא"וויי) טוטיטסניא רעכעלטפאשנסיוו רעשידיי
 ,1929 ןיא עכעלטנגוי

 :רימ ןענעייל שטשָאמַאז ןופ רעפטנע ןַא ןיא
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 זַא ,סָאד רשפא ןגָאז ךיא ןעק טנגוי רעשטשָאמַאז רעד ןגעוו,

 טשינ ןטעבױַא טנעצָארּפ 50 רשפא ,עלאטס ןטעברַא טנעצָארּפ 5
 ןוא ןטלעז ןטעברַא רעדָא טשינ ןטעברַא טנעצָארּפ 25 רשפא ,עלאטס

 -עלָארּפ ןענעז ךעלדיימ עלַא טעמכ .ןעלדנַאה טנעצָארּפ 10 רשפא
 ,עכלעזַא רָאנ ןענעז ,טשינ ןטעברַא עכלעוו ,ךעלדיימ יד .סנירעירַאט
 יד וצ ןרעהעג ןוא ייז רַאפ דובכמוא ןַא רַאפ רעכיז סע ןטלַאה סָאװ

 רעייז ךיז ןעמ טביל ןביל ,לָאצ עניילק ַא רעייז ןענעז ןוא ערעכייר
 ךשמ ןיא .קיניוו רעייז רָאפ ןעמוק תונותח רעבָא ,זנוא ייב ךס ַא
 ןעמוקעגרָאפ טשינ תונותח עשידיי 10 ןייק רשפא ןענעז רָאי 2 ןופ
 ךעלגניי יד רָאנ ,טלָאװעג רשפא ןטלָאװ ךעלדיימ יד .שטשָאמַאז ןיא
 ןגעוטסעדנופ .,טײצ רעטכעלש רעד בילוצ ץלַא ;טשינ ךיז ןגָאי

 ןוא .טוג ןייז ךָאנ טעוו'ס זַא ,גנונעפָאה טימ לופ ןוא קיטומ עלַא ןענעז
 ןיא רעדָא ,עװַאבַאז ַא טימ : ךיז טזָאל סע יװ ,ןעמ טביײרטרַאפ טייצ יד
 ,"ריצַאּפש ןפיוא רעדָא ,ָאניק

 רעבעג-רעפטנע רעד) רימ ןענעייל קצָאװטָא ןופ רעפטנע ןַא ןיא
 טָאה רעכלעוו ,טסינומָאק רענעזעוועג ַא זיא עטעקנַאדָא"וװיי רעד ףיוא
 יז טימ ןיא ןוא טנגוי רעשיאיײטרַאּפמוא ןופ עפורג ַא טעדנירגעג
 ; (?טפנוקוצ , רעד וצ רעבירַא

 רעד ןיא ןפרָאװעג ךיז ריֿמ ןבָאה עיגרענע ןוא ןערב ןצנַאג ןטימ,
 .טנגוי םעד ָאד טניימ רע) עיצַאזינַאגרָא יד ןעיובפיוא ןופ טעברַא
 םוצ האנש רעטצנַאלפעגנייא טימ רעהַא ןעמוקעג .,("טפנוקוצ , דנוב
 ביל טעברַא רעד ןופ סנארט ןיא רימ ןבָאה ,יורטוצמוא טימ ,"דנוב ,
 עטסמיטניא עלַא טימ ריא טימ ךיז ןדנוברַאפ ,גנוגעוװַאב יד ןגירקעג

 ,םזיאָארעה ןסיורג םעד טקילברעד טשרע טלָאמעד ןוא -- םידעפ
 סיורג יד טליפרעד טשרע טלָאמעד ןוא ,גנוגעוַאב רעד ןיא טכיוה סָאװ
 ?ײטרַאּפ רעד ףיוא טגיל סָאװ ,תוחילש רעשירָאטסיה רעד ןופ

 רעד ףיוא רעבעג-רעפטנע רעד) ןישולַאק ןופ םיטש ַא טציא ןוא
 טרעבױצַאב זיא סָאװ ,לגניי-ןסַאג רענעזעוװעג ַא זיא עטעקנַא-ָא"וויי
 ריא ןיא זיא ,גנוגעוַאב טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ןרָאװעג

 טקיניירעג קידנעטשלופ עטרבח רעגניי ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא ןוא ןיירַא
 : (ןרָאװעג טרעטיילעג ןוא

 ַא ןרָאװעג "ףיקס, רעד זיא ,רעדניק רענישולַאק ,זנוא רַאפ,
 ךס ַא .ןייז וצ בירקמ ךיז טיירג זיא ןעמ ןכלעוו רַאפ ,טרָאװ-ףושיכ
 רענישולַאק ןופ רעריפ רעקידטלָאמעד רעד טָאה םעד וצ טקריוװעגטימ
 -ַאב טָאה רעכלעוו ,רענדער רעקיצרַאה ַא ,גרעבדלָאג השמ ,"ףיקס,
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 ןרַאפ ןעוװעג שפנ רסומ ךיז טָאה ןיילַא רע ,רערעהוצ יד טרעטסייג
 ןיא זנוא טָאה רע ןעוו ,ןרעה וצ טַאהעג ביל ױזַא בָאה ךיא ."דנוב ,
 טעווס ױזַא יו ,טרעדלישעג ,טָאטש רעד רעטניה ,ןטכַאנרַאפ-יַאמ יד

 עלַא יירפ ןוא ךעלקילג יװ ,גנונדרָא עשיטסילַאיצָאס יד ןעזסיוא
 ,רעדיל ןפַאשעג זנוא רַאפ ןײלַא טָאה רע .ןבעל ןלעװ ןשטנעמ

 ,נוא רַאפ טנפעעג ךיז ןבָאה ןטנָאזירָאה עיינ .סעידָאלעמ טסַאּפעגוצ
 -ַאב טָאה ןבעל עטרעטַאמעג סָאד .רעדניק עטקידײלַאב ןוא עטגָאלּפעג

 סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא גרעבדלָאג השמ) ."ןיז ַא ןעמוק
 ,(עשרַאוו ןיא 1942 גנילירפ ןיא

 גנוגעווַאב-טנגוי ןייז ןוא "דנוב , ןרַאפ דנַאל ןיא ןעגנומיטש יד

 "גפרָאװרַאפ יד ןיא וליפא ןעגנורדעגניירַא ןוא ןגיטשעג קרַאטש ןענעז

 .זיולב ןליּפשיב עכעלטע .ןעלקניו עטס

 :טליצרעד טרעוו גוב םייב עצינטירָאק לטעטש ןופ ווירב ַא ןיא
 רָאנ ,(גנוטייצ:טנגוי עשיטסילַאיצָאס יד) טשינ יז ןענעייל רימ

 רעד ןיא ןבירשעג זיא סָאװ ץלַא לייוו ,טרָאװ סעדעי שממ ןעגנילש רימ
 ןוא רעייט ױזַא ,טנָאנ ױזַא זנוא זיא ,גנוטייצ-טנגוי רעשיטסילַאיצַאס
 זנוא זיא'ס .ריא טימ ןקיטעזנָא גונעג טשינרָאג ךיז ןענָאק רימ זַא ,ביל
 ,?ןטייווצ ַא זיב רעמונ ןייא ןופ גנַאל ױזַא טרעיודעג סע סָאװ דָאש ַא

 ,(19235 ,6 'רנ .וו ,י)

 ןעמ טביירש (עווטסדואוועיָאװו רענילבול) ץינעדָאק ףרָאד ןופ,
 -עסערּפ ַא ןיא טקילײטַאב ךיז רימ ןבָאה לָאמ ןטשרע םוצ :זנוא

 עשידיי 20 ןַארַאפ ןענעז ףרָאד ןיא ."רעקעוו:טנגוי, ןופ עיצקַא
 "טנגוי, ןופ ןרַאלּפמעזקע 16 רימ ןבָאה טייוּפשרַאפ .עכעלטנגוי
 ,"שזעשזדָאלמ ַאנלָאװ , יד ךיוא זנוא ייב טנעייל ןעמ ."רעקעוו

 ,(1939 ,1 'רנ וו .י)

 ןרָאיא עטצעל יד ןעמ טָאה ןטכיש עטרילימיסַא יד ןופ וליפא
 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ גנוגעװַאב רעד וצ ןעמוק ןבױהעגנָא
 טרעוו (עיצילַאג-חרזמ) וואלסירָאב ןופ ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןיא .טנגוי
 : טגָאזעג

 עכיוה יד טימ טָאטש יד טגיל שטיבָאהָארד ןופ טנָאנ רָאג;
 טימ ןסַאג עניירמוא טימ טָאטש ַא .וַאלסירָאב -- סמערוט-טפַאנ
 זיא גנוגעַאב-רעטעברַא עשידיי ןייק .,ןשטנעמ-טפעשעג עטעוואהרַאפ
 עטשימעג יד .ךס ַא ָאד ןענעז רעטעברַא עשידיי שטָאכ ,ןַארַאפ טשינ ַאד
 ,טרילימיסַא קידנעטשלופ טעמכ זיא טנגוי יד ,קרַאטש ןענעז ןענייארַאפ
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 ןביוהעגנָא טציא ךיז טָאה טָאטש רעטגיילעצ-טיירב רעקיזָאד רעד ןיא
 ןלעטש סָאװ יד זַא ,זיא טנַאסערעטניא ."טפנוקוצ , ַא ןעלקיװטנַא וצ
 -וצ  דנוב-טנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןעיוב ןוא טעברַא רעד וצ ךיז
 ,הביבס רעטרילימיסַא ןַא ןופ לייט ןטסערג ןיא ןעמַאטש ,"טפנוק

 ןטנעװלָאסבַא ךס ַא ןַארַאפ ןענעז םירבח קילטנעצ עכעלטע יד ןשיווצ

 טשינ שידיי ןייק וליפא ןענעק ייז ןופ לייט ַא ,ןלושלטימ עשיליוּפ ןופ
 .רעביא רעד וצ ןעמוקעג ןענעז רימ , :ייז ןגָאז ךָאד ןוא .ןדער
 ,"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןיא זיא טרָא רעזנוא זַא ,גנוגייצ

 ,(1938 ,24 'רנ .וװ י)

 וצ ןזיװעגסױרַא רעדילגטימ יד ןבָאה טייקנדנובעגוצ עקרַאטש ַא

 רעד ןופ עיצקַא ןַא רעדָא גנומענרעטנוא ןַא ,עיצַאזינַאגרָא רעייז
 זיא סָאװ ,טעברַא עקיטכיוו ַא ןעוועג זיולב טשינ זיא עיצַאזינַאגרַא
 גנורעטסייגַאב טניפעג ןעמ זאוו ,בוט"םוי ַא ךיוא רָאנ ,ןָאט וצ טכילפ ַא

 ,גנוביוהרעד ןוא

 "טפנוקוצ יד טָאה "דנוב, ןרַאפ סעיטַאּפמיס עקידנסקַאװ יד

 -רעוו עסיורג ןריפ ךרוד ןעמַאר עלענָאיצַאזינַאגרָא ןיא ןעמונעגניירַא
 ןענעז עכלעוו ,עכעלטנגוי ץֹוחַא .טנגי רעד ןשיווצ סעיצקַא-ריב
 -כרוד רָאי ןיא לָאמניא ןעמ טָאה ,תודיחיב רָאי ץנַאג א ןעמוקעג
 ,דנַאל ןצנַאג ןיא קיטייצכיילג סעיצקַא-ריברעוו עלעיציפָא טריפעג

 -ריֿברעװ עכלעזַא ןופ רענייא ןופ לכה -ךס ַא קידנריפרעטנוא
 טילב ,ל טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעטערקעס רעד טָאה ,סעיצקַא
 : (1924 ,12 'רנ .וװ .י) ןבירשעג

 ןשיװצ גנוטסעמרַאפ עתמא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1923 רעמוז
 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאנָאיצַאנ ײלרעלַא ןוא ,טנגוי רעשידנוב רעד ,זנוא
 רעד ןיא ןויצ-ילעוּפ ןוא ןטסינָאיזיװער יד טימ סעיצַאזינַאגרָא ןוא
 ,טרעטיברַאפ ןוא טנשקערַאפ רעיוהעגמוא ןעוועג זיא ףמָאק רעד ,ץיּפש
 זומ'ס .ןקורדסיוא ןוא ןעמרָאפ עטסנדישרַאפ יד ןעמונעגנָא טָאה רע
 ןזיװעגסיורַא ןַאד ךיז ןבָאה ןטסינומָאק יד זַא ,ןרעו טקרעמַאב ָאד ןיוש
 ןענעז ןטסינומָאק לייט ַא .קיטפַאהדנאטש קינייו ןוא ךַאװש רעייז
 ,סעיצַאזיִנַאגרָא עשיטסינויצ ענעדישיוַאפ וצ קַאּפ ןוא קַאה טימ קעוװַא
 ערעייז ןופ טייקטסעפנזייא יד ןזיװעגסיױרַא ןַאד ןבָאה "ןטסיטפנוקוצ,, יד
 עיצקַא:ריברעו עטרימַאלקָארּפ יד , .?ןרעטקַארַאכ עשיטסילַאיצָאס
 ןעייג גנוקידייטרַאפ ןופ זַא ,ןזייו טפרַאדעג טָאה 1923 ןופ ףוס ןפיוא
 ,"ףירגנָא ןיא רעביא רימ
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 יד ואוו ,טעטש 180 ןופ סעטעקנא עטליפעגסיוא זנוא רַאפ ןגיל'ס ,

 יד זַא ,לַאפ ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .,ןרָאװעג טריפעג זיא עיצקַא
 לָאז ןטַאטלװער עקידתושממ ןייק ןבעג טשינ לָאז עיצקַא-ריברעוו

 רעבָא ףרַאד ןעמ .ןעייר ערעזנוא ןיא ןשטנעמ עגניי עיינ ןעגנערב טשינ
 סרעדנוזַאב זנוא רַאפ ןיא טַאטלוװער-רעפיצ רעד זַא ,ןלעטשטסעפ
 יד ןיא .טעטש עסיורג יד ןיא קידנרינַאּפמיא טושּפ ןוא קיטסניג

 -רעד רעד ןופ לָאצ יד רענעלק לָאמַא סָאװ טרעװו ךעלטעטש עניילק
 טימַאב רעקירָאי18 רעדעי .,טנגוי-רעטעברַא רערעפייר ,רענעסקַאװ
 יד .טָאטש רעסיורג רעקיאייברעד רעד ןיא טעכרַא ןעמוקַאב ֹוצ ךיז

 -ַאב רעבירעד ןענעז רעטרע עניילק יד ןיא ןטייקכעלגעמ-ריברעוו

 "רָאפ וצ טעטש ערענעלק ייד ַא ךיוא ןבָאה ןגעווטסעדנופ .טצענערג
 טריברעוו ןעמ טָאה ןישולַאק ןיא ,ןטַאטלוװער-רעפיצ עסיורג ןענעכייצ

 ָאקנעדָארַאה ןיא ,15 -- (ןילָאװ) קסירט ןיא ,רעדילגטימ 27 עיינ
 טריברעװ ןעמ טָאה רעדילגטימ 10 וצ .20 -- (עיצילַאג-חרזמ)
 יד ןופ טייהרעמ עסיורג יד רעבָא ,טעטש קילטנעצ עכעלטע ןיא
 ,סעיצַאזינַאגרָא עסיורג ערעזנוא ןענעכיײצרַאפ וצ ןבָאה עטריברעוודיינ
 ןוא (עטריברעוו"יינ 500 רעביא) עשרַאװ ןעייג ייר רעטשרע רעד ןיא
 "ריברעוו יד ןענעכערוצ לָאז ןעמ ןעוו ,(עטריברעוו-יינ 250) שזדָאל

 ,ענטוק ,ןידנעב ,ענליוו ,וָאכָאטסנעשט ,שטירועמ ןופ ןטָאטלוזער
 ןעמוקַאב רימ ןלעװ ,קסניּפ ןוא קָאטסילַאיב ,עקָארק ,ןילבול ,ווָאנרַאט

 ,?ןטסיטפנוקוצ , עטריברעוו-יינ 1150 ןופ לכח-ךס ןקידנרינָאּפמיא םעד

 עכלעוו ,םירבח עייג טנזיוט 2 עּפַאנק ןופ תועידי רימ ןבָאה ןעמַאזוצ

 רַאפ ןטייצ עטסנרע ,ערעווש ןיא אקוד ןעייר ערעזנוא ןקרַאטשרַאפ
 עטריברעוו-יינ יד ןופ טנעצַארּפ 60 םורַא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד

 א טמענ סָאװ ,טנגוי רעשיטָאטש-סיורג רעד ןופ ךיז ןריטורקעד
 ןיא ךיז טניפעג סָאװ ןוא ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןיא ליײטנָא ןקידעבעל

 ,"ףמַאק ןשיטילָאּפ ןופ ןטימ עמַאס

 רעדילגטימ ענעזעוועג ליפ ךיז ןעניפעג עטריברעוװ-יינ יד ןשיווצ;,
 ןוא "ץולחה , ןופ סרעדנוזַאב) סעיצַאזיגַאגרָא-טנגוי עשיטסינויצ ןופ
 -רתיב , עגעזעװעג ןּפורג ערעסערג ךיוא ךיז ןפערט'ס ,("רמושח
 עכלעוו ,םינמיס ליפ יד ןופ רענייא זיא סָאד .(ווָאנרַאט ןיא) ?סעקינ
 עשיטסילַאנָאיצַאנ עשידיי יד סָאװ ,גנושיטנַא רעד ןגעוו תודע ןגָאז
 קילטנעצ יירד ץוחַא זַא ,ןבעגוצוצ ךָאנ יאדכ .רעביא טציא טבעל טנגוי
 -עטעברַא ןוא רעטעברַא ךעלסילשטיוא עטריברעוו-יינ יד ןענעז ,ח"ח
 ."טניר
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 ןעמ ןעק ,ןרָאװעג טעטכירַאב רעירפ ָאד זיא סע סָאװ ,םעד וצ

 טימ ןרָאװעג טײלגַאב דימת ןענעז סעיצקַא-ריברעוו יד זַא ,ןבעגוצ

 יד טרעדורעגפיוא ףיט טָאה סָאװ ,טעברַא-גנורעלקפיוא רעסיורג ַא

 "ריברעו רעד תעב ןענעז 1926 רָאי ןיא ,דנַאל ןצנַאג ןיא טנגוי

 .ןעגנולמַאזרַאפ עלעיצעּפס טנזיוט ךרענ ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא עיצקַא

 "טנגוי טנזיוט וצ ןעמוקעג ןענעז (שזדָאל ,עשרַאװ) ייז ןופ עקינייא וצ

 ןעועג רָאי םענעי ןיא זיא עיצקַא-ריברעוו רעד ןופ ליצ רעד .,עכעל

 ,ענעסקאוועגסיוא לָאצ רעד ןופ קזיה םעד ןליפרַאפ וצ ןיולב טשינ

 -ַאגרָא יד ןזָאלרַאפ טפרַאדעג ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןבָאה עכלעוו

 יד ןרעסערגרַאפ קרַאטש ךיוא רָאנ ,(עקירָאי-18 רעביא) עיצַאזינ

 טנזיוט רָאּפ ַא ןבעגעג טָאה עיצקַא ענעי .ללכב רעדילגטימ לָאצ

 ,עטריברעוו-יינ

 ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ןרָאװעג טעדליבעג ןענעז רעטרע עקינייא ןיא

 ןעװעג .ןעוועג טשינ טרָאד ןענעז סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ ןייק םגה

 רעד ןופ ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנוגעווַאב יד ואוו ,רעטרע רָאּפ ַא ךיוא
 -רַאפ ךיז טייצ רעד טימ טָאה סָאװ ,"ףיקס , עיצַאזינַאגרָא-רעדניק

 ."דנוב , ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןיא רעטעּפש ןוא יטפנוקוצ , ןיא טלדנַאװ

 ַא טרָאו ןופ ןיז ןלופ ןיא ןעוועג זיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד

 : ןרעפיצ עקינייא ךָאנ .עיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ

 ײמעגלַא עכעלרעי יד ןעמוקעגרָאפ זיא ,1929 ,לירּפַא ןט5 םעד ,תבש

 טָאה עיצַאזינַאגרָא יד .,שזדָאל ןיא "טפנוקוצ , רעד ןופ גנולמַאזרַאפ ענ

 טלייצעג ,גנולמַאזרַאפ רעד ףיֹוא ןרָאװעג טעטכירַאב זיא'ס יוװ ,טלָאמעד

 .רעדילגטימ 700 טימ ןזיירק 0

 -ַאגרָא רעװעשרַאװ יד ןסקַאװעגרעדנַאנַאפ ךיז זיא רעסערג ךָאנ

 .עיצַאזינ

 ץנערעפנָאק עשיטָאטש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1922 רעבמעווָאנ ןיא

 -נעזערּפער ןבָאה ןטַאגעלעד 130 .עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןופ

 טלייצרעד טָאה טכירַאב רעד .רעדילגטימ 1217 טימ ןזיירק 53 טריט

 ךיוא רעבָא טָאה טכירַאב רעד .טעברַא רענעוטעגּפָא רעסיורג ַא ןגעוו

 סָאװטע ךיז טָאה "רעקעוו-טנגוי , ןופ גנוטײרּפשרַאפ יד זַא ,ןזיװעגסיױרַא

 לייוו ןוא ,טײקיזָאלטעברַא עטרעסערגרַאפ --- תוביס יד .טרענעלקרַאפ

 גנודליב רעייז ןעמוקַאב ןבָאה עכלעוו ,עכעלטנגוי לָאצ יד טגייטש סע

 טינ רעבירעד ןענעק ןוא ןלוש-סקלָאפ (עשהכולמ) *ענכעשווָאּפ , ןיא

 ,שידיי ןענעייל
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 עקידנגלָאפ ןריזירעטקַארַאכ טייקיטעט רעד ןופ םענרַאפ םעד
 : ןרעפיצ

 -ַאגרָא רעװעשרַאװ יד טָאה ,1922 רעבָאטקָא זיב 1922 לירּפַא ןופ
 ,רעמענלײטנָא 4400 טימ סעיצַארטסנָאמעד 5 טריפעגכרודַא עיצַאזינ
 ןעגנוזעלרָאפ 21 ,עטקילײטַאב 9100 טימ סעימעדַאקַא ןוא ןעגניטימ 4

 -נוא עלענָאיצַאזינַאגרָא 5 ,2200 טימ ןטרעצנָאק 4 ,רערעהוצ 2700 טימ

 -ַארד ןופ ןעגנולעטשרָאפ עכעלטנפע 25 ןוא 2200 טימ ןעגנומענרעט
 טימ ןעגנומענרעטנוא 94 ןעמַאזוצ ,רעכוזַאב 4000 טימ זיירק ןשיטַאמ
 371 טימ ןרעגַאל-רעמוז 2 וצ ךָאנ ןעמוק םעד וצ ,עטקיליײטַאב 0

 ,ןזיירק יד ןופ ןטפנוקנעמַאזוצ טנזיוט רָאּפ ַא םעד ץוחַא .רעמענליײטנָא |
 -סגנואיצרעד עשיטסילַאיצָאס עשיטַאמעטסיס ַא ןעגנַאגעגנָא זיא'ס ואוו

 ,טעברַא

 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןופ ץנערעפנָאק עשיטָאטש יד
 ,רעדילגטימ 2000 טימ ןזיירק 74 ןיוש טזייוו 1927 רָאי

 ,ןייטש ןבילבעג טינ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד זיא ייברעד ךיוא
 עטצעל ןוא עט22 יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1929 לירּפַא ןט15 ןוא ןט14 םעד

 רעװעשרַאװ רעד ןופ ץנערעפנָאק עשיטָאטש ךורבסיוא-סגירק ןרַאפ
 ןטַאגעלעד 250 ןעוועג ןענעז סע .עיצַאזינַאגרָא

 :ןרעפיצ עקידנגלָאפ ןבעגעגנָא טָאה טכירַאב רעד
 טלייצעג עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד טָאה 1939 לירּפַא ןט1 םוצ

 ,יַאמ ןט1 םוצ ,רעטעּפש שדוח ַא טימ) רעדילגטימ 2225 טימ ןזיירק 6

 ןופ ךשמ ןיא ,(רעדילגטימ 2400 טימ ןזיירק 95 טלייצעג ןיוש יז טָאה
 עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ רעד ןיא ןענעז (םישדח 26) טייצ-טכירַאב רעד
 ןיא ,רעדילגטימ 245 טימ ןזיירק 11 ןרָאװעג טקישעגרעביא "דנוב , ןופ
 192 טריפעגכרוד עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד טָאה טייצ רעבלעז רעד
 ןובשח םעד ןיא) רעמענליײטנָא 89,945 טימ ןעגנומעגרעטנוא ערעסערג
 ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-זירק עכעלטנכעוו ערעלוגער יד ןייוַא טינ ןעייג
 ,(ןעגנומענרעטנוא ערענעלק ייר ַא

 : ןפוא ַאזַא ףיוא טלייטעג ךיז ןזיירק יד ןבָאה ןכַאפ יד טיול

 רעדילגטימ 472 טימ ןזיירק 21 = = היד היד חיה היי חי דײלקַאב
 : 197 וא 7 9 -- -- עטלעטשעגנָא-סלדנַאה

 2" 209 ןוא "7 8 -- -- == יה י-ה יד יד רעדעל
 2 154 ןוא 2 6 = י-ה יי= יה יז יד יד לַאטעמ
 2 78 ןוא 8 --- ידי חיי טיי יז יז רעריזירפ
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 / 57 ןוא 2 2 === יי יה יי היי יה = רעקורד

 2 95 וא ? 6 -- -- =- (טרָאּפס) ןרעטשנגרָאמ
 : 60 ןוא 7 3 -- יי חי= יי= יה יה = רעליש

 2 140 וא * 6 -- -- -- ןָאיַאר רענלַאמכָארק

 2 187 ןוא 7 8 -- == === י- י-ה == טעטשרָאפ

 ,רעדילגטימ 400 ךרעב ןוא 20 בורק ןזיירק ערעדנַא ענעדישרַאפ

 ,רעײטש-עיצַאזינַאגרָא םעד טלָאצעג ןבָאה רעדילגטימ טנעצָארּפ 5

 רעביא טייצ-טכירַאב רעד רַאפ טַאהעג עיצַאזינַאגרָא יד טָאה הסנכה

 ,ןדליג טנזיוט 1

 "עג עיצַאזינַאגרָא יד זיא רעדילגטימ יד ןופ לעטשנעמַאזוצ ןטיול

 רעליש ןופ שימוצ םעניילק ַא טימ עשירַאטעלָארּפ ַא סיואכרוד ןעוו

 .(טעטשרָאפ ןוא ןָאיַאר רענלַאמכָארק ןופ) רעלדנעה-ןסַאג עכעלטנגוי ןוא

 ךיז טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא זַא ,ןכָאוטשעגרעטנוא טָאה טכירַאב רעד

 ןלושלטימ יד ןופ רעליש יד ןשיװצ ךיוא טעברַא יד טקרַאטשרַאפ

 ,ןלושכַאפ ןוא

 ,רעגניז 110 ןופ רָאכ ַא טריטסיזקע טָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ייב

 -רַאװ ןיא ןעמוקעגמוא) ןײטשטַאלג .י טנעגיריד ןופ גנוריפ רעד רעטנוא

 רעליּפש קילטנעצ עכעלטע טימ עידוטס עשיטַאמַארד ַא ; (ָאטעג רעוועש

 טימ ןלוש-טנוװָא 4 ;ןָאסנרעּפ .מ רעסישזער ןופ גנוריפ רעד רעטנוא

 15 ףיא טנכערעגסיוא ןעוועג זיא ןסרוק יד ןופ רעיוד) רעליש 0

 טימ ןרַאנימעס 4 ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז טייצ רעד רַאפ ,(םישדח

 -גייא ןענעז'ס ןוא ?ןטסיטפנוקוצ , רַאפ ןלוש-גנוצנעגרעד ,רעליש 5

 ַא ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא זיאס .ןרעגַאל עקינייא ןרָאװעג טנדרָאעג

 סעטרבח ןוא םירבח רעקילטנעצ ןפלָאהעג טָאה רעכלעוו ,דנָאפ-ספליה

 ,טיונ ַא ןיא
 -עשרַאװ יד ייב גנולײטּפָא-טנגוי יד טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 11 טלייצעג רעטעברַא עשידיי ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ רעוו

 -ָאיסעפָארּפ יד ןיא טעברַא יד .רעדילגטימ 4152 טימ סעיצקעס-טנגוי

 טימ ץוחַא .רעוט-טנגוי 300 טריפעגסיוא ןבָאה סעיצקעס-טנגוי עלענ

 סעיצקעס-טנגוי יד ןבָאה ,טעברַא רעלענָאיסעפָארּפ רעכעלגעטיגָאט רעד

 "טנגוי יד ןופ טנוזעג ןרַאפ ןגרָאז ןטימ ןעמענרַאפ ןביױהעגנָא ךיז ךיוא

 -ידעמ עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנײא זיא קעווצ םעד וצ .עכעל

 ,גנולײטּפָא עשיניצ

 עטצעל יד ןיא טָאה "טפנוקוצ ,, ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד

 גנודליביִדַאפ ןופ םעלבָארּפ ןטימ ןעמונרַאפ קרַאטש ךיו ךיוא ןרָאי
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 יד ביולרוא-רעמוז ןבעג רַאפ סעיצקַא ןריפ טימ ןוא טנגוי רעד ןופ

 ,עכעלטנגוי

 -ילַאּפ עסיורג טריפעגכרודַא ןגעוו טלייצרעד טָאה טכירַאב רעד
 טָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא .סעיצקַא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיט
 טָאהעג טָאה דילגטימ רעדעי ,טסייג רעשיטַארקַאמעד ַא טשרעהעג
 -סיורַא ןצנערעפנַאק יד ףיוא ייס ,ןזיירק יד ףיוא ייס טכער עטסלופ יד

 -ַאמ םעד ןעמיטשַאב ןוא קיטירק ןוא תוקפס ,ןעגנוניימ ענייז ןגָאזוצ

 ןיא ךיז ןבָאה עכעלטנגוי יד ,טעברַא רעד ןופ גנוטכיר ןוא רעטקַאר
 רעט22 רעד ףיֹוא .טייהיירפ רעד טָא טימ טצונַאב סָאמ רעלופ רעד
 ךיז טכיראב םורַא ןטַאבעד יד ןיא ןבָאה ץנערעפנָאק רעשיטָאטש
 -טימ יד ךרוד עטלייוועג טקשריד ,ןטַאגעלשד -- רענדער 24 טקילײטַאב

 .ןזיירק יד ןופ רעדילג

 ןטסערג ןיא ןוא טָאטש-טּפױה רעד ןיא ,עשרַאװ ןיא זיולב טשינ
 רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טלוב ױזַא זיא ,דנַאל ןופ ץוביק ןשידיי
 ןעועג ךיוא זיא ױזַא ,גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ גייטשפיוא
 "אזצ-דנַאל רעט6 רעד ,ןליוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא ןיא
 ,טקיטעטשַאב ךעלטייד סָאד טָאה רָאפנעמ



 ןופ רָאפנעמַאזוצידנַאל רעט'6 רעד 0

 "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי

 ,1936 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ-דנַאל רעט6 רעד

 -עגנָא-סלדנַאה יד ןופ לַאקָאל ןיא ,עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא

 ןענעז לַאז'גנוציז ןופ טנעװ יד .5 סַאג ףָאהנעמאז ףיוא עטלעטש

 זיא ערעדנַא ןשיוצ .ןעגנוזָאל ןוא רענעפ טימ טרירָאקעד ןייש ןעוועג

 ,?ןטסיטפנוקוצ , רעװעשרַאװ 1625 ! "טייהיירפ , : טפירשפיוא ןַא ןעוועג

 עשיטַאמַארד ,רָאכ ,םרוטש-"טפנוקוצ , ,זיירק-ןטנערעפעה ,ןזיירק 2

 ,ךייא ןסירגַאב רעדילגטימ 2500 טימ סעיצקעס-טנגוי 8 ,עידוטס

 ,?רָאפנעמַאזוצ ןט6 רעזנוא וצ ןטַאגעלעד ,סעטרבח ןוא םירבח ערעייט

 ילַארטנעצ ןופ רעציזרָאפ רעד טנפעעג טָאה רָאפנעמַאזוצ םעד

 קיטסירעטקַארַאכ ַא ןבעגעג טָאה רעכלעוו ,ץישפיל ףסוי טעטימָאק

 סָאװ ,ןבַאגפױא יד ףיוא ןזיוװעגנָא ןוא עגַאל רענײמעגלַא רעד ןופ

 ןעמָאנ ןיא טקישעגרעביא רע טָאה ףוסל .רָאפנעמַאזוצ ןרַאפ ןעייטש

 ,קעװַאלצָאלװ ןופ ןיטַאגעלעד רעד וצ גנוסירגַאב ַא רָאפנעמַאזוצ ןופ

 לייוו ,ןעמוק טנעקעג טשינ טָאה עכלעוו ,אקסוועשורעיוו עינעשז עט'ח

 עיצַארטסנָאמעד ןסַאג ַא ןריפנָא ןבילוצ הסיפת ןיא ןסעזעג זיא יז

 ןיא טריפעגכרודַא טָאה "דנוב , רעד סָאװ ,קיײרטש-טסעטָארּפ ןתעב

 ןרָאװעג טּפשמרַאפ רַאפרעד זיא יז) 1926 ,ץרעמ ןט17 םעד ןלױּפ ץנַאג

 ַא ןרָאװעג טנעײלעגרעביא זיא סע .(עמרוט םישדח סקעז ףיוא

 -טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעיײטשרָאפ ןופ עמַארגעלעט-גנוסירגַאב

 עידומ רע טָאה עמַארגעלעט ןייז ןיא .ןרעק לרַאק ,לַאנָאיצַאנרעטניא

 ןרָאפעג רע זיא לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןופ סולשַאב ןטיול זַא ,ןעוועג

 עשיליוּפ יד םיא טָאה ץענערג רעד ףיוא רעבא ,רָאפנעמַאזצ םוצ

 ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאוצ רעד  .ןזָאלנײרַא טלָאװעג טשינ טכַאמ

 רעשילױּפ רעד ןופ גנולדנַאה רעד ןגעק עיצולָאזער-טסעטָארּפ ַא

 .טכַאמ
 רעד ,"דנוב, ןופ ןעמָאנ ןיא ,טסירגַאב טָאה רעטשרע רעד

 :טגָאזעג רע טָאה ןרעדנַא ןשיװצ .חנ ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעציזרָאפ
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 וצ ןיילַא יירפ טכער יד טנגוי רעד רעביא טזָאל ײטרַאּפ יד

 "טנגוי ןשיטסילַאיצַאס ןיא טירטנײרַא ןופ עגַארפ יד ןעמיטשַאב

 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעזנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא  ,לַאנָאיצַאנרעטניא
 סָאװ ,ןסולשַאב ןעמעננָא לָאז יז זַא ,לַאפ ןייק ןעוועג טשינ ךָאנ זיא
 ."גנולעטש-ײטרַאּפ רעד וצ הריתס ןיא ןייז ןלָאז

 -לַארטנעצ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טסירגַאב טָאה רעטלַא רָאטקיװ
 ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַארידנַאל ןופ ןוא עיסימָאק

 -ףךיזינַאגרָא-סַאלק רעצנַאג רעד ןופ רעייטשרָאפ סלַא קידנדער ,ןליוּפ
 ןוא ײטרַאּפ ןופ דישרעטנוא ןָא ,גנוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעט
 סע סָאװ םעד ץָארט זַא ,טקַאפ ןפיוא ןזיוװעגנָא רע טָאה ,עיצַאנ
 עטלוב יד גנוגעווַאב עלענָאיסעּפָארּפ יד זיא ,דנַאל ןיא רָאפ טמוק
 ,םזילַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ּפיצנירּפ ןופ גנורעּפרעקרַאפ

 "ףוט , עיצַאזינַאגרָאטנגי רעשיסעּפעּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא
 :טרעלקרעד טָאה רע .,ןָאק קיוודול רעייטשרָאפ ריא טסירגַאב טָאה
 ףיױא רעפטנע רעטסעב רעד ןענעז ןעגנוטערטסױרַא עמַאזניימעג יד,

 רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשידיי יד ,עילַאװכ עשיטסילַאנַאיצַאנ רעד
 ןגעק ןפמַאק עשיאָארעה עמַאזניימעג ןופ סעיצידַארט עטלַא ןיוש ןבָאה
 עקילייצמוא ןיא .,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא רעטעּפש ךיוא יוװ ,םזירַאצ
 עדייב ןופ רעטעברַא יד ןעמַאזוצ טנייה ןפמעק ךעלטעטש ןוא טעטש
 ןשיוצ ןריטסיזקע סָאװ ,ןדישרעטנוא עניילק יד ,ןטעטילַאנָאיצַאנ
 ."טייז ַא ןיא ןקורקעװַא ןעמ ףרַאד ,זנוא

 -לוש רעלַארטנעצ רעד ןופ רעייטשרָאפ ַא יוװ ,ןָאסלעדנעמ .ש
 ןופ רעליש ןוא רערעל יד ןופ ןעמָאנ ןיא טסירגַאב טָאה ,עיצַאזינַאגרָא
 זַא ןכָארטשעגרעטנוא טָאה רע .,ןלוש-סקלָאפ עכעלטלעוו-שידיי יד

 גנואיצרעד ןוא גנודליב רעייז ןעמוקַאב ןבָאה ?"ןטסיטפנוקוצ , רעטנזיוט
 ,ןלוש-סקלָאפ עכעלטלעוו עיינ יד ןיא

 ;?ףיקס , ןופ טַאּפ לאונמע :ןעוועג ןענעז רעסירגַאב ערעטייוו
 ןטנעדוטס עשיטסילַאיצַאס עשילױּפ יד ןופ -- עבאאר קעשעל
 -ןטנעדוטס רעשידנוב רעד ןופ -- יקסנושאי ַאשימ ; (.ס .מ .נ .ז)
 -טרָאּפס רעד ןופ --- יקסוװָאקטָאנ ,ש רעינישזניא ;"ןעגניר , עּפורג
 ."ןרעטשנגרָאמ , עיצַאזינַאגרָא

 רעד טָאה ןעגנוסירגַאב עכעלטפירש ליפ ןענעיילרעביא ןכָאנ
 ענייז ןופ ןעגנוזעג ןוא טרעצנָאק ַא ןבעגעג רָאכ-יטפנוקוצ , רעסיורג
 ,ןרעמוניגנַאזעג עטסעב



 ץרעה .ש ? 216

 עקינייא ןטכַארטַאב וצ טַאהעג טָאה רָאפנעמַאזװצ רעט6 רעד

 עלעיפיצנירפ ןעוועג ןענעז עגַארפ ןייא ייב זיולב .ןגַארּפ עקיטכיוו
 ןיא ןטערטניײרַא ןופ עגַארפ יד ןעוועג זיא סָאד -- תועד-יקולח
 . ,לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס

 טרעדלישעג טָאה רע .טילב .ל ןבעגעגּפָא טָאה טכירַאב םעד

 ןעוו ,דנַאלשטייד ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ךָאנ טייצ יד
 ַא ןענַאטשטנַא זיא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןעייר יד ןיא
 -סינויצ ַא ןָאטעג ביוה ַא ךיז טָאה קיטייצכיילג .גנומיטש עטקירדעג

 ןיא ךורברעביא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1924 ףוס ןופ ,עילַאװכ עשיט
 גנוגעוװַאב עשיטסילַאיצָאס יד .סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןעגנומיטש יד
 דָאירעּפ -טכיוַאב םעד ןיא .ףױרַא גרַאב ןייג ןעמונעג רעדיוו טָאה
 ןטימ ףמַאק ןפרַאש ַא ןיא ןענַאטשעג גנוגעוװַאב-טנגוי ששידנוב יד זיא
 ןעגנוזָאל עשיטסינומָאק עיינ יד טפמעקַאב ןדישטנַא ךיוא ןוא םזינויצ
 ןלייט זיב םזינומָאק ןופ --- "רוד ןגניי ןופ טנָארפ , ןייא ןפַאש ןופ
 טעברַאנעמַאוצ יד טקרַאטשעג ךיז טָאה קיטייצכיילג .םזישַאפ ןופ

 ,טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשיליוּפ רעד טימ

 ןענעז ,רָאפנעמַאװצ ןט6 ןזיב ןט5 ןופ ,טייצ-טכירַאב רעד ןיא

 610 ןופ שזַאריט ַא טימ "רעקעוו-טנגויק ןופ ןרעמונ 27 ןענישרעד
 בױא .ךעלעיב ײר ַא סױרַא ךיוא ןענעז סע ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט

 ַא טימ ךעלכיב 4 ןענישרעד ןעוועג ןענעז רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןזיב

 טייצ-טכירַאב רעד ןיא ןענעז ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 15 ןופ שזַאריט
 : ךעלכיב עקידנגלָאפ סױרַא

 ןרַאלּפמעזקע 14,000 -- -- דז- חדז יח = םזינויצ ןופ קעװַא 1
 2 15,000 -- -- -- -- (טריוטסוליא) זנוא טימ םוק 2
 / 3,000 -- -- -- -- רַאדנעלַאק-ןשַאט-רעטעברַא 2
 / 2,500 --- ה-= ייד יד = --- -- -- סקרַאמ לרַאק 4

 רעשיטסילַאיצָאס ןופ ןפיצנירּפ -טנורג 5
 / 1,000 --- -- יה ייד יה יי טעברַא-גנורעלקפיוא

 2 5,000 -- -- -- -- געוו רעד טשינ -- םזינומָאק 6

 עשיטסישַאפ ףיוא ףיש עשיטסינויצ יד .7
 / 8:000 --- --- חיז ייה יה טיי היי ייד יו סעילַאװכ

 / 4,000 --- --- דוד ייד היד יטָאעטַאמ ָאמָאקאשזד .8

 / 5,000 -- -- == == -- -- טנָארפ רעכעלטייהנייא 9

 / 4,000 --- === ייד חיה דיח -- -- שילַאװ ןַאמָאלָאק 0
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 ןוא ןרעגַאל ןגעוו סעיצקורטסניא 1

 / טו ) = א א רע רגע א א ןעגנורעדנַאו

 ,ןרַאלּפמעזקע 61,750 ןעמַאזוצ

 -ָאק-לַארטנעצ ןופ ןפורפיוא 16 ןענישרעד ןענעז םעד ץוחַא
 -ַאלּפ 10 ךיוא יװ ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 280 ןופ לָאצ ַא ןיא טעטימ
 ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 11 ןיא ןטַאק

 184 טנָאמרַאפ רָאפנעמַאוװצ ןט6 םוצ טָאה דנוב-טנגוי רעד
 ,רעדילגטימ טנזיוט 10 ךרעב טימ סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא

 ,ךילרע קירנעה ןטלַאהעג טָאה טַארעפער ןשיטילָאּפ ןסיורג ַא
 -רַאפ רעד ןופ טנעמָאמ םעד ןביהעגסױרַא סרעדנוזַאב טָאה רע
 ןיא ךורבסיוא-המחלמ ןופ עגַארפ יד .רַאפעג-המחלמ רעטקרַאטש

 -רעלטיה ןעוו ,טנעמָאמ ןופ קיגנעהּפָא זיא ,טגָאזעג רע טָאה ,עּפָארייא
 ,ןגָאלש וצ ךיז טיירג ןייז טעוו דנַאלשטיײד

 'ח זיא ,םזיטימעסיטנַא ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד ןגעוו קידנדער
 ; ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ךילרע

 ןייק ןדייג גנוזָאל עשיטסינויצ יד ךיז טלַאפ עגַאל ַאזַא ייב
 יד ןופ גנוזָאל רעבלעז רעד טימ ףיונוצ קידנעטשלופ ?עניטסעלַאּפ
 סָאג ןיא טנייה ןגָאוט .,טעקישטשמָארגָאּפ ןוא ןטימעסיטנַא עטסגרע
 ןקרַאטשרַאפ ןפלעה טיײדַאב ןעגנוזָאל-עניטסעלַאּפ טימ טַאקַאלּפ ַא
 ,ליפעג סָאד ןֹוא ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא יד ןסַאמ עשיליוּפ יד ייב

 ןענַאד ןופ רעכיג סָאװ ןומ ןוא עדמערפ ןליױּפ ןיא ןענעז ןדיי זַא
 ,םיובנירג קחצי רעריפ ןשיטסינויצ ןופ לטרעוו סָאד .,ןגָארטּפָא ךיז

 "עג ַא זיא דיי עקירעביא ןָאילימ ַא ןַארַאפ ןענעז ןליוּפ ןיא זַא
 ,ליּפש רעכעלרעפ

 -בָארּפ עלעוטקַא ןגעו טַארעפער ַא ןטלַאחעג טָאה רעלָא ןָאעל
 ,טנגוי רעד ןופ ןעמעל

 טלעטשעג טָאה רע .טעברַא-רוטלוק ןגעוו -- גרעבסגילק השמ
 ; ןבַאגפיוא עקידנגלַאפ

 -טלעוו עשיטסילַאיצַאס ערָאלק ַא טנגוי רעד ייב ןדליבסיוא .1
 ,גנואיושנָא

 ןופ טעטירָאטױא רעטסכעה ןופ ליפעג סָאד ןעװעדָאה 2
 ,ןבעל ןטַאװירּפ ןצנַאג ןרעביא לַאעדיא ןשיטסילַאיצָאס

 -ןסיועג ןוא -קנַאדעג ןופ שינעפרעדַאב יד ןעלקיװטנַא 3
 ,ןילּפיצסיד-ןסַאלק ןופ ליפעג סָאד --- קיטייצכיילג ןוא טייהיירפ
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 ןרינָאמרַאה ןפרַאד סָאװ ,ןכירטש-רעטקַארַאכ ןדליבסוא 4
 -בלעז ,עיגָאלָאעדיא רערענָאיצולַאװער ןוא רעשיטסילַאיצָאס ַא טימ
 -טיירג-תונברק ,טייקיטסול-ףמַאק ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ,טייקידנעטש
 ,לג ,ד .א טייק

 ןופ דוסי סלַא םזילַאעדיא ןוא םזיאָארעה םעד ןעװעדָאה 5
 ,ףמַאק ןכעלטפַאשלעזעג ןכיײרגלָאפרעד

 ףסוי טרירעפער טָאה טעברַא רעלענָאיסעפָארּפ רעד ןגעוו
 טעטש ערעסערג עלַא ןיא זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה רע .דלָאגטוג

 ,סעיצקעס-טנגוי עלענָאיסעּפָארּפ ןרָאװעג טיובעגפיוא ןיוש ןענעז

 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ףיוא טלעטשענּפָא רעטיירב ךיז טָאה רע
 ,טנגויי רעד ןשיווצ טייקיטעט רעלענָאיסעּפָארּפ

 ייברעד ןוא טעברַא-"ףיקס , רעד ןגעוו טרירעפער טָאה טַאּפ .ע
 טשינ זיא רעוט-"ףיקס , רעטסַאּפעגוצ ןטסעבמַא רעד זַא ,ןזיוװעגנָא
 רעכעלטנגוי רערעטלע רעד רָאנ ,יײטרַאפ רעד ןופ רבח רערעטלע רעד
 ,"טפנוקוצ , ןופ

 ןייק ןעוועג טשינ זיא ,טנָאמרעד ןעוועג רעירפ ןיוש זיא'ס יו

 ןענעז רעבירעד .לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ עגַארפ רעד ןיא טייקינייא

 ץרעה םולש :ןטקנוּפדנַאטש עדייב ןופ --- ןטנערעפער ייווצ ןעוועג
 ןוא ,לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןיא ןטערטניײרַא רַאפ ---
 אפוג רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןטַאבעד עסיורג ןייק ,ןגעק --- רעלָא ןָאעל
 ןעוועג רעירפ זיא יז לייוו ,ןעוועג טשינ עגַארפ רעד ןיא ןיוש ןענעז
 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעדילגטימ יד ןשיװצ טריטוקסידכרוד טיירב
 "טימ יד ןנָאה סעיצַאזינַאגרָא עקיטרַא יד ןיא ןעגנומיטשּפָא ךרוד
 עקידנכערּפשטנַא ןבילקעג ןוא ןעגנוניימ ערעייז טגָאזעגסױרַא רעדילג
 ,ןליוו רעייז ןריטנעזערּפער וצ ןטַאגעלעד

 טַאגעלעד רענליו רעד טָאה -- ןעגנוטכיר ייווצ יד רעסיוא

 ףרַאד ןעמ זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד ןטערטרַאפ רָאפנעמַאזוצ ןפיוא
 ןופ רענגעק יד ןענעז ,ןטלַאהעג רע טָאה לעיּפיצנירּפ םגה ,ןטערטניירַא
 רעגנעהנָא סלַא טרירַאלקעד ךיז טָאה רענדער ןייא .טכערעג טירטניירַא
 ןייק ןעוועג טשינ זיא רענדער רעד) .,"לַאנָאיצַאנרעטניא ןטרעפ , ןופ

 םיא ןעמ טָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ןֹופ דילגטימ סלַא רָאנ ,טַאגעלעד
 ,(טקנוּפדנַאטש ןייז ןקידיײטרַאפ וצ עיגעליווירּפ יד ןבעגעג

 רעד טָאה ענעטלַאהעגּפָא 1 ייב 21 ןגעק ןעמיטש 49 טימ
 ןירַא טערט "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד זַא ,ןסָאלשַאב רָאפנעמַאזוצ
 -רעמ רעבלעז רעד טימ  ,לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןיא
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 שינעטנעק וצ ןעמונעג טייקנדירפוצ טימ רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה טייה
 -ןעמַאװצ רעד טָאה םעדכָאנ .טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ טכירַאב םעד

 ןגעו :סעיצולָאזער עשיטילָאּפ ייר ַא ןעמונעגנָא קימיטשנייא רָאפ
 ןגעק ףמַאק ןגעוו ,רַאפעג-המחלמ רעד ןגעוו ,עגַאל רעשיטילָאּפ רעד
 -גנודליב ,ןעמעלבָארּפ עשידיי ןגעוו ,דנַאברַאפיןטעוװַָאס ןגעוו ,םזישַאפ

 ַא ךיוא יװ ,ןגַארפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ,גניטיוקס ,"ףיקס , ,טעברַא
 .טנגוי רעשידיי רעד וצ טסעפינַאמ

 -ַאב עקינייא ךָאנ ןעמוקעגנָא ןענעז רָאפנעמַאזוצ ןופ גנַאג ןיא
 -ָאס ןשיכיירטסע ןופ -- ערעדנַא ןשיװצ ,דנַאלסיוא ןופ ןעגנוסירג
 ןיא "דנוב  ןשידרערעטנוא ןופ ןוא דנַאברַאפ-טנגֹוי ןשיטסילַאיצ
 ; טלַאהניא ַאזַא ןופ ןעוועג זיא דנַאלטעל ןופ גנוסירגַאב יד ,דנַאלטעל

 ! םירבח עביל,

 ןיא עכעלטנגוי עשידנוב ןוא ןטסידנוב עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא

 ,רָאפנעמַאװצ רעייא וצ ןסורג עטסקיצרַאה יד רימ ןקיש דנַאלטעל
 -רַא ןוא טפַאשרעטעברַא רעשידי רעד ןופ ףמַאק רעקיטכערּפ רעד
 טיג ןלױּפ ןיא "דנוב, ןֹופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טנגוי-רעטעב

 רעשידרערעטנוא רערעװש רעזנוא ןיא עיגרענע ןוא טומ םעד זנוא
 רעלַאטָאט ןופ ןעגנוגנידַאב ערעווש-ךעלשטנעממוא יד ייב טעברַא
 ,רָארעט ןקידתוירזכא ןוא רוטַאטקיד רעשיטסישַאפ

 ןיא ןליוּפ ןופ טַאירַאטעלָארּפ רעקיניזטסואוװוַאב-ןסַאלק רעד

 טפמעק ,רענעפ עשידנוב יד ץלָאטש ןרעטַאלפ'ס ןעייר עטשרע סנעמעוו
 ןוא טייהירפ רַאפ ךיוא רָאנ ,גנואיײרפַאב ןייז רַאפ זיולב טשינ
 ,עּפָאריײא-חרזמ ץנַאג ןיא םזילַאיצָאס

 רעייא ןיא גלָאפרעד ןוא טומ ,טייקינייא ךייא ןשטניוו רימ

 ,ףמַאק
 ."טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד ןבעל לָאז ,"דנוב , רעד ןבעל לָאז
 ! םזילַאיצַאס רערענָאיצולָאװער רעד ןבעל לָאז

 ?דנַאלטעל ןיא ?דנוב,, ןופ .ק .צ
 -לַארטנעצ:םעיינ ַא טליײוװעגסיױא רָאפנעמַאװצ רעד טָאה ףוסל

 רעדילגטימ עקידרעירפ עכעלטע ןענעז ,ךעלנייועג יו .טעטימָאק
 ערעדנַא ןיא ןגױצעגנײרַא ןעוועג ןיוש ןענעז ייז לייוו ,ןלַאפעגסױרַא
 טנעקעג טשינ ךיז אלימב ןוא גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןגייווצ
 ןעועג םתס זיא'ס לייו רעדָא ,טעברַא-טנגוי רעד ןעמדיוו קרַאטש
 :סױרַא ערעגניי רַאפ ,תוחוכ עיינ רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ וצ קיטיונ
 ילעוו ,ענעי זיולב ןבילבעג ןענעז עקידרעירפ יד ןופ .רעוט עטקורעג
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 קיטיונ רעטייוו טגנידַאבמוא ןענעז ייז זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןעמ עכ
 םעיינ ןופ רעדילגטימ יד ןופ לייט ַא .טעברַא-טנגוי רעד ןיא
 -רעטנוא רעד טימ ןריפוצנָא טרעשַאב ןעוועג זיא טעטימָאק-לַארטנעצ
 -ָארעה ַא טימ ןלָאפ ןוא גירק ןופ טייצ רעד ןיא טעברַא רעשידרע
 ,סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא טיוט ןשיא

 ןופ ןענַאטשַאב זיא טעטימָאק-לַארטנעצ רעטלייוועגסיוא-יינ רעד
 : רעדילגטימ 15 עקיזָאד יד

 ,ַאשַארבַא םולב (3 ,ןָאעל רעלָא (2 ,סקַאמ שטיוװָארדנַאסקעלַא (1

 ,םולש ץרעה (7 ,ץרּפ ןַאמרעטוג (6 ,ףסוי דלָאגטוג (5 ,ןַאיצול טילב (4
 (עקשָאי) ףסוי ץישפיל (10 ,ןמלק רענּפַאװ (9 ,סחנּפ שטיוװָאקלָאװ (8
 ,המלש װַאּפ (13 ,רעדנַאסקעלא ךילרע (12 ,ייגרעס שטיוועקטונ 1
 .סחנּפ ץראווש (15 ,השמ גרעבסגילק 4

 -.טנעצ םוצ רעטערטרַאפ סלַא ןרָאװעג טלייוועג ןענעז םעד ץוחַא

 : טעטימָאק-לַאר

 ,קענַאי סָארג (3 ,עקסוז יקסווָאגָאלג (2 ,עבויל ַאקצילעיב-םולב (1
 ,לאוי אקוועטיל (6 ,עקטוג אקסווָארָאװַאי (5 ,קעינעב ןַאמצייוו (4
 רעטערטרַאפ יד) .ךענעה סור (9 ,עקשָאש ךילרע (8 ,לארשי םיורגלימ (7
 טעטימָאק -לָארטנעצ ןופ ןעגנוציז ערַאנעלּפ יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה
 ,(רעדילגטימ עקידנזעװּפא ןטיברַאפ רעדָא טכער-גנוטַארַאב טימ

 -ײטרַאּפ רעד ןבירשעג רעטעּפש טָאה רָאפנעמַאזוצ ןט6 ןגעוו = |
 ןָאסלעדנעמ .ש רעוט-לוש ןוא

 םעד ףיוא טגנערברַאֿפ ןהעש ןוא ןהעש טָאה רעכלעוו רעדעי,
 ןפעלרעניא םעד טימ ןרָאװשג ןטירעגטימ זיא ,רָאפנעמַאזוצ-"טפנוקוצ ,

 סָאװ ,הנחמ ַא ןעזעג ךיז רַאפ טָאה ןעמ .טנגוי רעזנוא ןופ רעייפ
 ןייא ןופ ,גנובערטש ןייא ןופ ,עעדיא ןייא ןופ טריזירטקעלע טרעוו
 -בשוח יד ןדיינשכרוד ןופ ,ורמוא ןקיטסייג ןופ ץנַאלג רעד , ."ןליוו

 טָאה -- ןביולג ןטמעהעג-טשינ ןופ ןזיֿפש עפרַאש טימ טלעוו עקיד
 רָאפנעמַאװצ םעד טניישַאב ןוא ןטכױלַאב

 ,(1926 ,11 'רג וו .י)

 םעיינ טימ ןעגנַאגעג-רעטייוו טעברַא יד זיא רָאפנעמַאזוצ ןכָאנ
 ךרוד טריפעג טעברַא ןייז טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .טעּפמיא
 וויטוקעזקע רעד .טַאירַאטערקעס ןוא 'ויטוקעזקע ןטליײטעגסיוא ןַא
 וצ טייצ ןופ + ךָאװ ןיא לָאמנייא רעלוגער ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא
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 -לַארטנעצ ןצנַאג ןופ ןעגנוציז ערַאנעלּפ ןעמוקרָאפ ךיוא ןגעלפ טייצ

 ,טעטימָאק
 -ךָאפ זיא סָאװ ,ןעגנוציז ערַאנעלּפ עקיזָאד יד ןופ רענייא ףיוא

 -ַאגרַא ןענעז סע זַא ,ןרָאװעג טעטכירַאב זיא ,1927 רעמוז ןעמוקעג

 -רעמֹוז עסיױרג עקינײא ,ןעילפנעמַאװצ'ןָאיַאד 4 ןרָאװעג טריזינ
 ןיא .רעטקאראכ ןקיטרַא ןֹופ ןרעגַאל ערענעלק 18 ןוא ןעגַאל
 ןופ ,ןיבמָאנ ייב ןרָאװעג טנדרָאעגנײא ןיא רעגַאל רעלַארטנעצ
 טלעטשעגנייא ךיז ןבָאה סע זַא ,ןטכירַאב ןעמוקעגנָא ןענעז םוטעמוא
 יד ןוא ןרעגַאל יד ףיוא "ןטסיטפנוקוצ , יד ןשיווצ ןעגנואיצַאב עטוג

 ,םירעיוּפ עשינכש
 צלענָאיסעּפָארּפ יד ןֹופ טייקיטעט רעד ןגעוו ןטכירַאב יד ןופ

 יד ןופ טייחרעמ עסיורג יד זַא ,ןעז וצ ןעוועג זיא סעיצקעס-טנגוי

 רעקיטַאּפמיס ןוא "ןטסיטפנוקוצ , ןופ ןענַאטשַאב זיא סעיצקעס-טנגוי
 ,גנוגעוַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ

 "ףעקעווטנגוי, רעד ןיא 1927 ןופ םישדח 9 עטשרע יד ןיא
 ,טעטש לָאצ יד ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 142 ןיא ןרָאװעג טפיוקרַאפ
 -סיוא 1927 ןיא ןיא ,ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא גנוטייצ-טנגוי יד ואוו
 םונעלּפ ןרַאפ שדוח ןטצעל ןיא זיולב .טנעצָארּפ 70 ףיוא ןטקַאװעג

 ,סעיצַאזינַאגרָא עיינ 10 ןעמוקעגוצ ןענעז

 עלעוטקַא עקיניא טכַארטַאב טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ רעד

 ןיא טנגי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןעגנירדניירַא ןגעוו : ןגַארפ

 רעקידנטעברַא רעד ןופ סעיצַאקיפילַאװק-ךַאפ יד ןביוה ןגעוו ,ןכַאפ עיינ
 טנגו-רעטעברַא רעשידי רעד רַאפ ןלושכַאפ ןדנירג ןגעוו ,טנגוי

 ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא'ס .טײקיזָאלטעברַא ןופ ןענָאזעס יד ןיא
 ןכַאפ עיינ וצ גנַארד א ןקרעמ ךיז טזָאל טנגוי רעשידיי רעד ייב זַא
 ןעגנוכיירגרעד עסיוועג ןענעכיײצרַאפ וצ ןעוועג ןיוש ןענעז סע ןוא
 םעד ףיוא טעברַא עקיסעמנַאלּפ ַא ןריפ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס
 ןעמונעגנָא ןרעדנַא ןשיװצ טָאה טעטימָאקילַארטנעצ רעד .טיבעג
 םעד ןדרָאמרעד ןוא ןּפענדיק ןופ טקַאפ ןגעק עיצולָאזער-טסעטָארּפ ַא
 ,עינַאּפש ןיא (שטיוָאמַארבַא .ר ןופ ןוז) ןייר קרַאמ טסילַאיצַאס ןגניי
 רעשינַאּפש רעד רַאפ רַאפעג רעד ףיוא ןזיוועגנָא טָאה עיצולָאזער יד
 ןריפ ןטסינומָאק יד סָאװ ,ןדרָאמ יד טימ תוכייש ןיא עיצולָאװער
 .רעגַאל ןשירַאטעלָארּפ ןיא רענגעק עשיטילָאּפ ערעייז ףיוא סיוא

 "גירק ןרַאפ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ גנוציז-רַאנעלּפ עטצעל יד
 זיא'ס יו יֹוזַא ,1939 ינוי 17 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא ךורבסיוא
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 -דנַאל ןטשרע ןופ ייליבוי רעקירָאי-20 רעד ןלַאפעגסיױא טלָאמעד

 ןגָארטעג גנוציז יד טָאה ,ןלוּפ ןיא "טפנוקוצ , רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ
 -לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ עלַא ץוחַא .רעטקַארַאכ ןכעלרעייפ ַא

 ערעסערג יד ןופ רעייטשרָאפ ןדַאלעגנייא ןעוועג ךיוא ןענעז טעטימָאק

 רעשידנוב רעד ןופ ןרענָאיּפ ייר ַא ךיוא יװ ,דנַאל ןיא סעיצַאזינַאגרָא
 ,גנוגעווַאב-טנגוי

 ןעמונרַאפ ךיז גנוציז-רַאנעלּפ ענעי טָאה לייט ןכעלרעייפ ןכָאנ
 -- ןעוװעג זיא עטסקיטכיו יד .ןגַארפ עקיגנַאר-טשרע ייר ַא טימ
 -לַארטנעצ רעד .טקורעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רַאפעג:המחלמ יד
 ןופ גנולעטש רעד טימ ןריזירַאדילָאס ךיז ןסָאלשַאב טָאה טעטימָאק

 ַא ןלעטשנגעקטנַא ךיז תוחוכ עלַא טימ ףרַאד ןעמ זַא ,"דנוב
 יד זַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיאס ןלױּפ ףיוא לַאפנָא ןשירעלטיה

 ןשיטסילַאיצָאס ןופ סערגנָאק ןטנעָאנ ןפיוא עיצַאגעלעד-"טפנוקוצ,
 -טנַא ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןקידייטרַאפ לָאז לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי
 ןופ עיסערגַא ןַא ןגעק טנַאה ןיא רעװעג טימ ךיז ןלעטשנגעק

 ,דנַאלשטײדייצַאנ
 םישדח 5 ןופ טכירַאב ַא ןרָאװעג טרעהעגסיוא ךיוא זיא'ס

 עקיטרָא 202 טלייצעג טלָאמעד טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד .טייצ
 ,רעדילגטימ טנזיוט 12 רעביא טימ סעיצַאזינַאגרָא

 יד ןגעק סולשַאב ַא ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד ןגַארפ ערעדנַא יד ןופ
 ןיא טלדנַאװעג ךיז טָאה סע .?טנגוי ועשידיי רעד רַאפ ןטַאנָארטַאּפ ,
 עסיוװעג ייב זיא גירק ןרַאפ טייצ רעטצעל רעד ןיא :סָאװ-טָא

 "רעירפ יד ןדנירג וצ טקעיָארּפ ַא ןענַאטשטנא רעוט-ללכ עכעלרעגריב
 רַאפ ןגרָאז טימ ןעמענרַאפ ךיז ןלָאז טָאװ ,"ןטַאנָארטַאּפ , עטנָאמרעד

 ןעוועג זיא טנגוי עשיטסילַאיצָאס יד .טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד
 זיא טנגוי-ױעטעברַא עשידיי יד זַא ,קידנטלַאה ,תוסּפורטוּפַא רעד ןגעק
 סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע עריא ןוא ןיילַא ךיז ןגעוו ןגרָאז וצ ףייר גונעג

 -ָאיסעּפָארּפ עריא ךרוד ןקידיײטרַאפ ןטסעבמַא יז טעװ ןסערעטניא ןוא

 ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ ןוא עלענ
 רעקינייװ-רעמ ןעגנַאגעגנָא טלָאמעד ךָאנ זיא דנַאל ןיא ןבעל סָאד

 ןוש ןענעז סעיזיויד-רעצנַאּפ סרעלטיה םגה ,גנַאג ןלַאמרָאנ ןטימ
 רענעי ןופ טָאה ןטָאש רעייז ןוא לָאפנָא םוצ ןרָאװעג טיירגעגוצ
 דרצ רעד רעביא טנָאזירָאה םעד ןעלקנוטרַאפ ןביוהעגנָא ץענערג טייז

 ,ןלױּפ ןופ



 סעיצַארטסנָאמעד ןוא סעיצקַא .װו

 -רעד עשיטסילַאיצָאס ַא ןעוועג זיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד
 ןבעגעג רע טָאה טייז ןייא ןופ .עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק ןוא -גנואיצ

 ןוא ןשינעטנעק עלַאיצָאס ,גנודליב ערַאטנעמעלע רעדילגטימ ענייז
 -ליואוו ןשימָאנָאקע ןוא גנוביוהרעד רעלערוטלוק רעד ןגעוו טגרָאזעג
 טייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא ,רעטעברַא עכעלטנגוי יד ןופ דנַאטש
 סָאװ ,ןשינעעשעג עשיטילָאּפ עסיורג יד ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה
 ,סעיצקַא עשיטילָאּפ יד ךייש סָאװ .,דנַאל ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז
 ןבָאה ייז ןעו ןלַאפ ןיא רָאנ עקידנעטשבלעז ןייז טנעקעג ייז ןבָאה
 -עג עשיטילָאּפ ענײמעגלַא ןיא ,טנגוי וצ זיולב תוכייש ַא טַאהעג
 -ףליה ַא ןעװעג שיטקַאפ עיצַאזינַאגרָא טנגי יד זיא ןשינעעש
 סָאװ ,סעיצקַא יד ןופ לָאצ יד זיא סיורג .ײטרַאּפ רעד ןופ ןַאגרָא
 ןיא רעדָא טריפעגכרוד ןײילַא ןרָאא עטצעל יד טָאה "טפנוקוצ , יד

 -רעד זיולב רימ ןלעװ קיטסירעטקַארַאכ םשל .טקילײטַאב ךיז יז
 ,רָאּפ ַא ןענָאמ

 "וצ, יד טָאה ,סקרַאמ לרַאק ןופ טיײצרָאי ןט50 םוצ ,1922 ןיא
 עשרַאװ ןיא .דנַאל ןיא ןעגנורעייפ עסיורג טריפעגכרודַא "טפנוק

 גנורעייפ ַא "דנוב , ןטימ תופתושב ןעמוקעגרָאפ ץרעמ ןט18 םעד זיא
 ןשטנעמ טנזױט 2 .סַאג עקסרָאטַאנעס ףיוא "דידנעלּפס, לַאז ןיא
 "גיא "טפנוקוצ , יד טָאה ץרעמ ןט26 םעד .לַאז ןיא ןעוועג ןענעז
 "טוענעטא , לָאז רעטַאעט ןיא עימעדַאקַא-סקרַאמ .ַא טנדרָאעג

 ךצמ "רוט , עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ,צָאס רעשיליוּפ רעד טימ תופתושב
 רעד "רוט , םעד דצמ ,ןַארּפַאש .נ טדערעג טָאה "טפנוקוצ, רעד
 רעכלעוו ,גורטס יעשזדנַא טסינַאמוה ןוא רעביירש רעשיליוּפ רעסיורג
 ןופ רוּפש ןדעי תוחומ יד ןופ ןטָארוצסױא טנגֹוי יד ןפורעג טָאה
 ךיז טָאה םַארגָארּפ ןשילַאקיזמ ןיא .סַאה ןלַאנָאיצַאנ ןוא םזיניװָאש
 .?"טפנוקוצ , רעד ןופ עידוטס עשיטַאמַארד יד ןוא רָאכ רעד טקילײטַאב
 יד ןוא טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ךָאנ ןכָאװ רֶאּפ ַא ןעוועג זיא סָאד

4228 
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 יד ןקריואוצנגעק ליצ ַא רַאפ טַאהעג ןבָאה ןעגנורעייפ עקיזָאד

 ןופ קורדנייא ןרעטנוא ןפַאש ןעמונעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש
 ןיא ךילרע קירנעה טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא גיז סרעלטיה
 ַא ןטלַאהעג ןעגנוציז יד ןופ רענייא תעב טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ
 יד רַאפ גנוטיידַאב ןייז ןוא ןסקרַאמ לרַאק ןגעו עדער ערעגנעל
 ,רעקלעפ עקידנביל-טייהיירפ

 רעד ןרָאװעג טרעיײיפעג זיא רָאי ןבלעז ןופ ינוי ןט24 םעד
 ןיא .גָאט-רעדניק ןוא -טרָאּפס רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא
 ןטנַאזָאּפמיא ןַא ףיוא ןרָאװעג טריפעגכרוד גנורעייפ יד זיא עשרַאװ
 ?יסַאניד , קרַאּפ ןיא "ןרעטשנגרָאמ , ןופ טסעפ-ןרוט ַא ךָאנ .ןפוא
 טנװַא ןיא זיא ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןעמוקעג ןענעז סע ןכלעוו וצ
 .עשרַאװ ןופ ןסָאג עלַארטנעצ יד רעביא גוצ-לקאפ ַא ןעמוקעגרָאפ
 "ףיקסע ןוא "ןרעטשנגרָאמ , ,"טפנוקוצ , ןופ עכעלטנגוי טנזיוט 3

 טרישרַאמ ןטנערַאּפסנַארט ןוא רענעפ ,ןעלקַאפ עקידנענערב טימ ןבָאה
 ואו ,ןלַאטרַאװק עשידיי ןוא עשיליופ יד ןיא ,טָאטש רעטנעצ ןיא
 -ידיי רעד ןופ גוצ ןקיטכערּפ ןיא ,טסירגַאב ייז ןבָאה ןשטנעמ ןסַאמ
 שיצַאגעלעד ַא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעש
 ןשיוצ ,רענעפ ערעייז טימ רעטעברַא עכעלטנגוי עשיליוּפ 200 ןופ

 ןעוועג ךיוא זיא גוצ םענעי ןופ שאוב טרישרַאמ ןבָאה עכלעוו ,יד
 -ָאטעג ןופ רעריפ עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא ,שיפּפעלק לאכימ
 ,(1943) דנַאטשפיוא

 רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןרָאװעג טרעייפעג זיא ךעלרעירָאי
 -םרוד ןעגנורעייפ יד ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא 1926 טניז .,גָאט-טנגוי
 ןעוועג זיא'ס לייוו -- תבש  .גָאטנוז ןוא תבש-- געט 2 ןיא ןריפוצ

 ;טנגי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ טייחרעמ רעד ןופ גָאט-ור רעד
 ןוא גָאט םענעי ןיא טעברַאעג טשינ ןבָאה לייט ַא לייוו --- גָאטנוז
 ,בוט-םוי ןופ גָאט רעלעיציפָא רעד ןעוװעג זיא סָאד לייוו ךיוא
 -רעטניא-טנגוי ,צָאס ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טירטנײרַא ןכָאנ
 ביוהנָא ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןעגנורעייפ יד ןענעז לַאנָאיצַאנ
 .רעבָאטקָא ןופ

 ןט1 םעד ןעוועג ךיוא ןענעז ןעגנוטערטסורַא עלענָאיצידַארט

 עכעלטנגוי יד ןופ לײטנָא רעד ןגיטשעג זיא רָאי וצ רָאי ןופ .,יַאמ
 ךרודַא דימת טשינ ןענעז ןעגנורעייפייַאמ-עט1 יד ,ןטנַארטסנַאמעד
 ַא טַאהעג ײצילַאּפ יד טָאה טָאטש רענעי רעדָא רעד ןיא .קיאור
 ןלַאפרעביא עקיטולב ןרישזנַארַא רעדָא ןעגנורעטש ןכַאמ וצ עבט
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 וצ ןענעז גירק ןרַאפ ןרָאא עטצעל יד .ןטנַאוטסנָאמעד יד ףיוא
 יד .,סעדנַאב עשיטסישַאפ ןופ ןלאפרעביא ןעמוקעגוצ ךָאנ םעד

 -ץילימ עטריזינַאגרָא טָאהעג רעבירעד ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא
 גנונדרָא יד ןטלַאה וצ עבַאגפיוא יד טָאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנֹולײטּפָא
 ןיא לָאמניא טשינ ,ןלַאפרעּביא ןופ ןטנַארטסנַאמעד יד ןציש וצ ןוא
 ,רעלַאפנָא עשיטסישַאפ טימ ןפמַאק ערעווש ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא
 םעד -- ץילימ ןייז טַאהעג טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד ךיוא

 שירעטילימ ןעוװעג ןיא סָאװ ,"םרוטש-טפנוקוצ 3 םענעפורעגיײוזַא
 -ָאק יד ןופ רענייא זיא עשרַאװ ןיא .טרידנומ ןוא טלושעגסיוא
 רעטעּפש -- לימדיינש קערעב ןעוועג "םרוטשיטפנוקוצ , ןופ ןטנַאדנעמ
 "ךנוב , ןשידרערעטנוא ןופ טעטימָאקילַארטנעצ םעד ןופ דילגטימ ַא
 ,(1942) דנַאטשּפיואיָאטעג ןופ ןדלעה יד ןופ רענייא ןוא

 "טפנוקוצ רעד ןופ גוצייַאמ-ןט1 ןיא ןבָאה 1927 רָאי ןיא
 ןיא רעסערג ךָאנ .עכעלטנגי טניױט 2 טרישרַאמ שודָאל ןיא
 טַאהעג רָאי םענעי ןיא טָאה סָאװ ,עשרַאװ ןיא גוצ-טנגוי רעד ןעוועג
 עכלעוו ,סענַאגילוכ עשיטסישַאפ ןופ לַאפנָא ןקיטולב ַא ןייטשוצסיוא

 עקיטייז -- עלַא ,תונברק שכעלטע ןעוועג ןענעז סע .,ןסָאשעג ןבָאה

 טױט םוצ ןרָאװעג ןסָאשרעד ןזיא ירעסיש רעד תעב .רעיושוצ
 םרוטש-"טפנוקוצ רעד .רעקנעש עלעמהרבא דניק עקירָאי-5 סָאד
 ןבירטרַאפ רעלַאפנָא יד ןוא גוצ םעד טצישעג טָאה

 עיצַארטסנַאמעד-יַאמ עט-1 רעשידנוב רעד ןיא ןבָאה 1928 ןיא
 ןשיוװצ .ןעיורפ ןוא רענעמ טנזיוט 25 טקילײטַאב ךיז עשלָאװ ןיא

 דנוב-טנגוי ןופ רענעפ יד רעטנוא עכעלטנגוי טנויױט 5 --- ייז
 ןייז טימ ךיוא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה גוצ-טנגוי רעד ."טפנוקוצ
 רעביא טרעטַאלפעג ןֿבָאה גוצ ןופ שארב .טייז רעוויטַארָאקעד

 רָאי םענעי ןיא ןבָאה שזדָאל ןיא .רענעפ-םרוטש עטיור עסיורג 0
 ,200 ןעייר-טנגוי יד ןיא טרישרַאמ

 : טכירַאב אזַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא יַאמ ןט1 םענעי ןגעוו
 יד ןעגנואוצעג םוטעמוא ןעמ טָאה ןעמַאנסיוא עניילק טימ,

 עשילױּפ יד ןופ רעדנוזַאב ןרירטסנַאמעד וצ רעטעברַא עשידיי
 טָאה דיירפ ןוא טיײקיצרַאה ,טפַאשטניירפ טימ  .?ןסַאמ-רעטעברַא
 -רָאפ יד ןעמונעגפיוא ןעגניטימ-רעטעברַא עשילױּפ עלַא ףיוא ןעמ
 עניילק טימ ןענעז עכלעוו ,סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ רעייטש

 ןענעז ץלָאטש סרעדנוזַאב, ."ןטסידנוב ןעוועג םוטעמוא ןעמַאנסיוא
 ןזיװַאב רָאי-ייה טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד סָאװ םעד טימ רימ
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 ןיא ןעגנַאגעג ןענעז רענעפ ערעזנוא רעטנוא .סַאג ןיא ןריפוצסיורַא
 ןיא טנזױט 5 :תתונחמ-טנגוי עקיזיר סעיצַארטסנָאמעד עשידנוב יד
 ערענעלק ןוא ערעסערג יד ןיא רעטרעדנוה ןוא רעטנזיוט ,עשרַאוװ
 ."דנַאל ןקע עלַא ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש

 יַאב ןצלָאטש ןטימ סַאג רעד ןופ רָאי-ייה ּפָארַא ןענעז רימ,
 "רעטעברַא ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עטסערג יד ןענעז רימ זַא ,ןייזטסואוו
 -ידיי רעד ףיוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עטסערג יד ןוא ןליוּפ ןופ סַאלק

 .ןענרעלוצנָא  זנוא טיירגעג ךיז ןבָאה ןטסישַאפ יד, ,"סַאג רעש
 ןסירעגפיוא "לַאפוצ , ַא בילוצ זיולב עבמָאב רעייז טָאה עשרַאװ ןיא
 ןפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה טעטש ייר ַא ןיא .ןעייר ערעזנוא ןופ טייוו
 טעטש לייט ןיא ןוא סעיצַארטסנָאמעד-רעטעברַא עשיליוּפ יד ףיוא
 זיא (ַא"א יקצעיוװָאזַאמ-ָאשַאמָאט ,ענדָארג .ץלעק ,גרעבמעל ,ןזיוּפ)
 ,"ןעגנוסיגרַאפ-טולב וצ ןעמוקעג

 ,(1928 ,10 'רנ .וו .י)

 :םעד ןגעוו רימ ןענעייל ,ענדָארג ןיא לַאפנָא םעד ךייש סָאװ

 טָאה סָאװ ,טנגוי רעזנוא ףיֹוא לַאפנָא םעד ייז ןבָאה ןביוהעגנָא ;
 טלָאװעג ןבָאה ייז ,ןעזסיוא ןקידנרינָאּפמיא ןטימ ןגיוא יד ןסירעג ייז
 ףיא טָאה רעכלעוו ,ןַאמטָאר 'ח ייב ןָאפ-"טפנוקוצ , יד ןסײרסױרַא

 שידלעה .,ןבעגעגּפָא טשינ ןוא טקידיײטרַאפ ןָאפ יד ןפוא ןקיטומ ַא
 ןבָאה עכלעוו ,ןרענָאיצילימ-"טפנוקוצ , יד טקידיײטרַאפ םיא ןבָאה
 .סענַאגילוכ יד דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג עטשרע יד

 ,(1928 ,12 'רנ .וװ .י) |

 ןיא טפַאשרעטעברַא עשידיי יד טָאה 1929 --- 1922 ןרָאי יד ןיא
 ,תורוחס עשטייד ןגעק עיצקַא טָאקיָאב עקרַאטש ַא טריפעג ןלױּפ

 "טָאקיַאב רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה טנגוי יד ךיוא
 ןבעגעג טנגי רעד ןופ טעברַא יד טָאה ןלַאפ ליפ ןיא .עינַאּפמַאק
 זיא טנגוי יד :ןזיולב ליּפשייב ןייא ,ןטַאטלוװער עקידתושממ ץנַאג
 ןריטָאקיָאב וצ ןפור ןופ טיבעג ןפיוא ויטקַא סרעדנוזַאב ןעוועג
 ןטַאקַאלּפ יד ןגעלפ ,םליפ ַאזַא ןזיוועג טָאה'מ ןעוו .ןעמליפ עשטייד
 ,"םליפ-רעלטיה םעד טריטָאקיַאב; :ךעלטעצ טימ ןרעוו טבעלקַאב
 ,ליּפשייב םוצ ,וָאלָאקָאס לטעטש ןיא .ןקריוו ךעלנייוועג טגעלפ סָאד

 "טפנוקוצ , יד טָאה ,םוטנגייא שיטָאטש ַא ןעוועג זיא ָאניק רעד ואוו
 ןיא ןזָאל טשינ לָאז רע זַא ,רעטסיימרעגריב םוצ טעדנעװעג ךיז
 טשינ טָאה רע .דנַאלשטיײד-יצַאנ ןופ םליפ ַא (1924 רָאי ןיא) גנַאג
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 -םיוא טימ טציילפרַאפ טָאה "טפנוקוצ, יד .ןרעה ןופרעד טלָאװעג
 רעד ,קידײל -- ןבילבעג זיא ָאניק רעד ןוא לטעטש סָאד ןפור
 "טפנוקוצ , ןופ רעיײטשרָאפ יד ןפור טקישעג טָאה רעטסיימרעגריב
 טָאה רע רָאנ ,םליפ םעד ןעמענוצּפָארַא זיולב טשינ טגָאזעגוצ ןוא
 -יצאנ יד ןופ המישר ַא ןלעטשוצ םיא לָאז ןעמ וא ,ןטעבעג ךיוא

 ,ןזייו טשינ ףרַאד ןעמ סָאװ ןסיוו וצ אבהל ףיוא ידכ ,ןעמליפ
 -סילַאיצָאס עשידיי יד טָאה ןטייהנגעלעג עטסנדישרַאפ יד ייב

 ןעוו ,1924 ,רַאורבעּפ ןיא .םזישַאפ ןגעק טרירטסנָאמעד טנגוי עשיט
 דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב ןיא ןעוועג ןענעז ןטסילַאיצָאס עשיכיירטסע יד
 סעיצַאזינַאגרָא יד ןבָאה ,גנוריגער-רעוומייה רעשיטסישַאפ רעד ןגעק
 עשיטסילַאיצַאס עשילױּפ ןוא עשידיי יד ,"רוט , ןוא ?טפנוקוצ , ןופ
 רעד ייב עיצַארטסנָאמעד עכעלטנייפ ַא טריפעגכרוד ןעמַאזוצ ,טנגוי
 ײצילָאּפ סָאװ םעד ץָארט ,עשרַאװ ןיא עדַאסַאבמַא רעשיכיירטסע
 ,ריא וצ געו םעד טמױצענּפָא טָאה

 יד ןופ ףמַאק םוצ טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןליפעג יד
 קורדסיוא םוצ טגנערבעג ךעלפערט טָאה ןטסילַאיצָאס עשיכיירטסע
 :(ןילבול ןופ) טוהנרעה ףסוי טעָאּפ רעגניי רעד

 ,לעה ןדנוצעצ םַאלפ ַא טָאה ריא טומ רעייא טימ,
 , . . טילגעצ ךיז ןענָאילימ ןופ רעצרעה ןיא

 ;טלעװ רעד רַאפ ןוא ךייא רַאפ טנייה ןרעווש רימ . .
 ,"דימ ןכַאמ טשינ גנַאג רעטסרעוװש רעד זנוא טעוו'ס

 ןטלַאהעג טייצ עצנַאג יד טָאה עינַאּפש ןיא גירק-רעגריב רעד
 ךיז ןבָאה ליפ .ןלױּפ ןופ טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד טנַאּפשעג
 ןבעל ןוא טולב םענעגייא טימ ידכ ,עינַאּפש ןייק ןרָאפ וצ ןסירעג
 ערעיוהעגמוא יד בילוצ .ףֹמַאק סטייהיירפ ןרַאפ ןרעײטשַאב וצ ךיז
 דעייז ןזיװַאב עטלייצעג זיולב ןבָאה תועינמ-ץענערג ןוא עלעירעטַאמ

 -לעוו ,ןליוּפ ןופ ןטסילַאיצָאס עגניי יד ןופ .ןכעלקריוורַאפ וצ שטנואוו
 ןפמעק וצ טנַאה ןיא רעוועג טימ ידכ ,עינַאּפש ןייק קעװַא ןענעז עכ
 ץישוויל קעינעב --- "ןטסיטפנוקוצ , יד ןלַאפעג ןענעז ,םזישַאפ ןגעק
 ,שטיוואבייש םולש ןוא

 רעשינַאּפש רעד ןופ טנַאשזרעס סלַא ןלַאפעג זיא ץישוויל קעינעב
 םעדכָאנ ,1938 לירּפַא ןיא ,ַאדירעל ייב טכַאלש ַא ןיא ײמרַא-גנוריגער
 טָאה ןוא טעדנואװרַאפ ןעוװעג לָאמניא רעירפ ןיוש זיא רע יװ
 -יפילַאװק ַא ןעוועג זיא רע .טנָארפ ןפיוא ןייג וצ רעדיוו טריטנולָאװ
 יד ןופ רענייא ןעוועג ןָא 1925 ןופ זיא ןוא רעילָאטס-לבעמ רעטריצ
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 ."טפנוקוצ , ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןיא רעוט עוויטקַא
 רעשידנוב רעד ןבעגעגרעביא ןעועג המשנ ןוא בייל טימ זיא רע
 "דנוב; םעד וצ עביל ןייז ."דנוב, םעד ןוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 ,וירב ַא ןיא קורדסיוא םוצ טגנערבעג רע טָאה רעריפ ענייז ןוא
 -לבוי םוצ טקישעגוצ טיוט ןייז רַאפ םישדח רָאּפ ַא טָאה רע סָאװ
 ךעלנייװעגרעסיוא ןַא ןעװעג זיא רע ."דנוב , ןופ רָאפנעמַאזוצ
 ןייז ןופ ןרעביפ עלַא טימ טָאה רעכלעוו ,שטנעמ רעטכַאהנסיװעג

 רע .עטרעטיילעג ןוא ערעסעב ַא טלעװ יד ןעז וצ טבערטשעג המשנ
 .רָאי 30 ןופ רעטלע ןיא קעװַא טלעװ רעד ןופ זיא

 -טכַאלש ןמיוא ןלַאפעג ךיוא זיא לעכלעוו ,שטיווָאבײש םולש
 ןופ לגניי-רעדיינש ַא ןעוועג זיא ,גירק-רעגריב ןשינַאּפש ןופ דלעפ
 רעשזדָאל ועד ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא טייצ עסיוועג ַא .ןישזעשזב
 רעטלע ןיא ןלַאפעג זיא רע ."טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא

 ,רָאי 20 ןופ
 ןטימ עמַאס ןיא ןעוועג ןענעז רעדילגטימ עריא ןוא "טפנוקוצ , יד

 םַאזכַאװ סרעדנוזַאב ןוא .דנַאל ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ ןקיכָאק ןופ
 ןגעו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעװ ,ןעועג עיצַאזינַאגרָא יד זיא
 יד ןעוו ,1924 -- 5 ןרָאי יד ןיא .טנגוי רעד ןופ טכער ןביורוצ
 ןעמונעג טנעמַאלרַאּפ ןשילױּפ ןיא טָאה גנוריגער עשירָאטַאטקיד

 ןבילקעג ךיז ייברעד ןוא עיצוטיטסנָאק עטרעגרערַאפ עיינ ַא ןדיינשוצ
 רָאי 24 ןופ טכערילַאװ) גנעגרָאי ייוד ייב טכערילַאװ יד ןביורוצ
 עטײרב ַא טלקיװטנַא דנוב-טנגוי רעד טָאה ,(21 ןופ טָאטשנָא

 ,םעד ןגעק עינַאּפמַאק
 "רַא ענעדישרַאפ ןיא טלקיװרַאפ ןעוועג ןענעז ?ןטסיטפנוקוצ

 ,עקָארק ןיא ןשינעעשעג עקיטולב יד תעב .ןעגנוטערטסױרַא-רעטעב
 -שָאמ ?טסיטפנוקוצ , רעד ןרָאװעג טריטסערַא ךיוא זיא ,1926 ,ץרעמ
 ,ןשינעעשעג עקיטולב יד ךָאנ סעצָארּפ ןשיטילָאּפ ןפיוא .שטיוװָאק

 .טסעטָארּפ םענײמעגלַא ןַא ןופ טַאטלוװזער ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ

 ןיא טקידלושַאב רָארוקָארּפ רעד םיא טָאה ,עקָארק ןיא קיירטש

 ןיא ןציֹופָא ןכָאנ .סַאג ןיא סענרעטמַאל ןכערב ןוא ןביוש ןקַאה
 םישדח 8 ןעמוקַאב רע טָאה ,סעצָארּפ ןויב רָאי בלַאה ַא עמרוט

 ,הסיפת
 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַארידנַאל רעד טָאה 1926 רָאי ןיא

 -רעטעברַא ,, ןַא ןפורעג ןליוּפ ןיא רעטעברַא רעשידיי יד ןופ ןענייארַאפ
 -רַא עשילױּפ יד ךיוא .?םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק םוצ סערגנָאק
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 ןוא סערגנָאק ןופ ןליצ יד טימ טריזירַאדילָאס ךיז טָאה טפַאשרעטעב

 ,עשטייד יד ןָאטעג ןבָאה ענעגייא סָאד .,ןטַאגעלעד עריא טמיטשַאב
 יד .סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס עשיסוריסייוו ןוא עשיניארקוא
 םורַא עיצקַא רעד ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג זיא טנגוי-רעטעברַא עשידיי
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה עכעלטנגוי רעטנזיוט רעקילטנעצ .סערגנָאק
 ןעוועג ןענעז עטלייוװעגסיוא יד ןשיוװצ .,ןטַאגעלעד ןופ ןלַאװ יד ןיא
 א ןעמונעגנָא טָאה סערגנָאק םורַא עיצקַא יד .,ןטַאגעלעד-טנגוי 0

 .שינעעשעג עשיטילָאּפ עסיורג ַא ןרָאװעג זיא ןוא םענרַאפ ןטיירב
 ןטָאברַאפ סערגנָאק םעד גנוריגער יד טָאה עגר רעטצעל רעד ןיא
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 ןופ סלוּפ רעד טָאה גירק-טלעוו ןטייווצ ןרַאפ ןרָאי יד ןיא
 -קיד עריא טימ .רעקיטסַאה ןגָאלשעג ןליוּפ ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ
 יד זַא ,וצרעד טריפרעד גנוריגער יד טָאה ןדָאטעמ עשירָאטַאט
 -ַאב רעד ןופ טייהרעמ יד טריטנעזערּפער ןבָאה סָאװ .,ןעײטרַאּפ
 ןוא םייס רעד .טריטָאקיַאב טנעמַאלרַאּפ םעד ןבָאה ,גנורעקלעפ

 טַאריײב ןיִמ ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןרָאװעג טריצודער ןענעז טַאנעס
 יד ןופ חוכ רעד ןסקַאװעגסיױא ויא דנַאל ןיא .גנוריגער רעד ןופ

 עשיטסילַאיצַאס יד -- טייז ןייא ןופ :ןעײטרַאּפ עלענָאיציזָאּפָא
 ,םירעױוּפ ןוא רעטעברַא יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד ןוא
 עמערטסקע יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד -- טייז רעטייווצ רעד ןופ
 ןוא ןשיטילָאּפ ןופ עילַאװכ ערעטיול ַא ,ןטימעסיטנַא ןוא ןטסישַאפ
 ןופ עילַאװכ עקיצומש ַא ןוא ,טייז ןייא ןופ םזילַאקידַאר ןלַאיצָאס
 םעד רעביא ןוא ,טייז רעטייוצ רעד ןופ עצעה-ןדיי ןוא םזיניווָאש

 -פיוא ןקיטכעמ ןבילוצ טייקיאורמוא עקידנסקַאװ יד -- ןעמעלַא
 ,דנַאלשטײד-יצַאנ ןופ הפצוח ןוא טפַארק רעד ןופ גייטש

 ןופ ףליהטימ וליפַא ןוא ץנַארעלָאט רעקידנעטשלופ רעד  ייב
 ןָאלבעגרעדנַאנַאפ "אראנ, ןוא סעקעדנע יד ןבָאה גנוריגער רעד

 עיצקַא-טָאקיַאב עטיירב ַא טלקיװטנַא ,ןדיי ןגעק עינַאּפמַאק-ץעה ַא
 -נָאּפ ןוא ןסעצסקע עשידיײ-יטנַא טריזינַאגרָא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא
 יד .(.ַא .א ,וָאכָאטסנעשט ,קיטישזּפ ,קסירב ,קסנימ:ָאװָאנ ןיא) ןעמָאר

 ןטיירב .ַאזַא טַאהעג טשינ ,תמא ןַא סָאװ ןבָאה ןעמָארגָאּפ
 רעקילטנעע טימ דנַאלסור ןשירַאצ ןיא לָאמַא יװ ,םענרַאפ
 רעד ךָאנ עניארקוא ןיא יו רעדָא ,םיגורה רעטרעדנוה וליפַא ןוא
 ןדעי ןופ ןעוועג ָאד ךיוא ןענעז ךָאד .המחלמ-טלעוו רעטשרע
 -סױא ךס ַא ,עטױט ענלצנייא ,ענעגָאלשעצ רעקילטנעצ םָארגָאּפ
 .ןעמָארק עטריבַארעצ ןוא ןביוש עטקַאהעג

 יד טקיטומטנַא טשינ ןבָאה ןעגנוניישרעד עקירעיורט עלַא יד
 ױזַא ןעוועג טשינ זיא לָאמנייק ךָאנ .טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי
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 ןיא לָאמנייק ךָאנ ,סעיצַאנַאגרא עריא ןופ סקואו רעד שימרוטש
 עשיטסילַאיצַאס יד .,ףױרַא-גרַאב טעּפמיא אזַא טימ ןעגנַאגעג טשינ יז
 רעכעלטנגוי ןופ רַאואוורעזער רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא גנוגעווַאב-טנגוי

 .ןבולג ןוא גנואווש ,עיגרענע
 סעיצַארטסנָאמעד-טנגוי יד ןופ ןעמרָאפ עטסבילַאב יד ןופ ענייא

 ןשיפיצעּפס ַא טגָאמרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעילפנעמַאזוצ יד ןעוועג ןענעז
 ןרעוװ ןטָאברַאפ ןגעלפ רעמ ךָאנ ;ןעמוקרָאפ ןגעלפ ליפ .ןחיטנגוי
 ןוש ןענעז ןעגנוטיירגוצ עלַא יװ םעדכָאנ טכַאמ-הכולמ רעד ןופ
 ,קיטרַאפ ןעוועג

 עשידיי יד ןופ טייקיורג ןוא טעמוא ןכעלרעסיוא םעד ףיוא
 ןעילפנעמַאזוצ-טנגוי עשיטסילַאיצַאס יד ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש
 טייקרעטנומ רעכעלטנגוי ןופ ןייש עטלַארטשעצ עלעה ַא ןפרָאװעג
 ןבָאה ןעגנונָאמ ןוא ןעגנַאלרַאפ ,ןעגנַאזעג עגניי .,טייקיברַאפ ןוא
 סעמַאמ ןוא סעטַאט :ךעלסעג ןוא ןסָאג רעביא ןעגנולקעצ ךיז
 סע סָאװ ,טייקידבוט:םוי יד טליפרעד קילבנגיוא ןייא ןיא ןבָאה
 טיײיקנײיש יד :רעדניק ערעייז ןופ גנוגעװַאב יד ךיז ןיא טגָארט

 ןעמעלַא טָאה גנוטעוטסיורַא רעוויטקעלָאק רעייז ןופ טּפַארק ןוא
 סע יו ,ךעלרעּפניײשַאב ןעזרעד ןבָאה עקימורַא יד .,טרינָאּפמיא
 עכעלטנגוי עשיליופ סעפורג .רוד רעשידיי רעיינ ַא ךיז טזייװַאב
 הנחמ ןייא ןופ םירבח יװ ,עשידיי טימ ןעמַאזוצ טרישרַאמ ןבָאה
 .טרעדירברַאפ ןייז ןענעק טסירק ןוא דיי זַא ,ןזיוועג טימרעד ןוא
 יד ןביוהעג טָאה ,שינעעשעג א ןעוװעג ןיא ילפנעמַאװצ רעדעי

 ןוא ןפיט א טזָאלעגרעביא ןוא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ תובישח
 ,םשור ןקידנרעיוד

 ןופ ךורבסיוא ןויב סיוא-רָאי ,ןייא-רָאי ןעגנַאגעג סע זיא ױזַא
 ,גירק-טלעוו ןטייווצ

 -רעדנַאװ א ןעמוקעגרָאפ ןישולַאק ןופ טנגעג ןיא זיא 1933 ןיא
 סופוצ ןעמוקעג ןענעז סע ןכלעו וצ ,ילפנעמַאזצ ןימ א ,רעגַאל

 'טמיוה יד .ךעלטעטש עניילק ןופ ןוא עשרַאװ ןופ עכעלטנגוי

 יב ןעמוקעגרָאפ ןענעז דלעפ ןיא למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןעגנורעייפ
 ,ןרעייפ-רעטייש ןוא ןעלקַאפ עקידנענעדב

 ןרָאװעג טריפעגכרוד דנַאל ןצנַאג ןיא ןענעז רָאי ןבלעז ןיא

 רעטרע ייר ַא ןיא .יטָאעטַאמ ןופ קנעדנָא םוצ ןעגנורעייפ עסיורג
 ,שזדָאל ןיא .,למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןעמוקעגרָאפ ןעגנורעייפ יד ןענעז
 -יטָאעטַאמ יד ןעמ טָאה ןטקנוּפ ערעדנַא עקינייא ןיא ןוא םינָאלס
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 יד טריקסיפנָאק ךיוא ןעמ טָאה שזדָאל ןיא ,ןטָאברַאפ ןעגנורעייפ
 ,טזָאלעגסױרַא טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד סָאװ ,ןטַאקַאלּפ

 ןיא ןעילפנעמַאזוצ-"טפנוקוצ, ןעמוקעגרָאפ ןענעז 1933 ןיא

 -ןודז ,קצָאלּפ ,ָאלַאק ,(ןָאיַאר רעמינָאלס) ענלעידָאװָאנ ,ץעיװָאלדיש
 ,קָאטס .קעװַאלצַאלוװ ,רימדול ,ענליוו ,עקנעלָארטסָא ,ַאילָאװ .ַאקס

 רעשיטסילַאיצַאס רעשיליוּפ ןופ ילפנעמַאזוצ א ףיוא .דָארבינסַארק
 -וצ 100 ןעװעג ךיוא ןענעז (1923 טסוגיא 6) עניולב ןיא טנגוי
 ,רעטרע עקימורַא יד ןופ ?ןטסיטפנוק

 יקסלעבול ווָאנַאי ןיא .,ןילבול ןיא ילפנעמַאזוצ ַא --- 1935 ילוי
 רופ ןייז טימ לָאז רע זַא ,רעיוּפ ַא ןעגנודעג עכעלטנגוי עּפורג ַא טָאה
 ,טגָאזעג ןַאמרופ םעד ןעמ טָאה ײצילָאּפ ןופ ,ןילבול ןייק ייז ןריפוצ
 ,ןטסיטפנוקוצ , יד ןריפ טעװ רע ביוא ,תורצ ןבָאה טעװ רע זַא
 טָאה סָאד .העיסנ רעד ןופ ןגָאוּפָא טװמעג ךיז טָאה רעיוּפ רעד
 טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז ,ןטלַאהענּפָא טשינ "ןטסיטפנוקוצ, יד רעבָא
 געװ ןפיוא ךעלרופ ענעפָארטעגנָא יד ןופ ףליה רעד טימ ןוא סופוצ

 .ילפנעמַאזוצ םוצ ןעמוקעג ןעגנוגנערטשנָא עסיורג ךָאנ ייז ןענעז ---
 סופוצ ןעמוקעג עכעלטנגוי 4 ןענעז (ענשטנעל) לטעטש טייווצ ַא ןופ
 ףיא טַאהעג טשינ ןבָאה ייז לייו ,רעטעמָאליק 100 ןופ ךלהמ ַא

 קידנעייג ,סופוצ רבח ַא ןעמוקעג זיא עװָארָאװַאג ןופ .תואצוה
 עסיורג ַא טופוצ ןעמוקעג זיא ץיוועשטאמ ןופ .,רעטעמָאליק 0
 ץוחא ןענעז ןילכול ןיא ילפנעמַאװצ ןופ גנונעפע רעד וצ .עּפורג

 רעטעברַא עדעטלע טנזױט ןעמוקעג ךיוא עכעלטנגוי רעטרעדנוה
 ,סנירעטעברַא ןוא

 ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ךיוא ןעילפנעמַאזוצ יד ץוחַא ןענעז רעמוז
 טרעטשעג טייצ וצ טייצ ןופ ןענעז ייז ךיוא רעבָא ,ןרעגַאל-טנגוי ךס ַא
 יז ןעמ טָאה רעטרע עכנַאמ ןיא .ײצילַאּפ רעד ךרוד ןרָאװעג
 ץענעדישרַאפ ןייטשסױא טזומעג טָאה ןעמ רעדָא ןבעגפיוא טזומעג
 ,סענַאקיש

 א טנדרָאעגנײא עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד טָאה 1935 רעמוז

 געט 11 עיצילַאג -ברעמ ןופ גרעב יד ןיא ,גראטדיווָאנ ייב רעגַאל
 -ןדיקסעב יד ףיוא ןטלעצעג יד רעביא ,קילבוּפער-רעגַאל רעד ןיא טָאה

 -הכולמ ַא ןעמוקעג זיא ןַאד .ןָאפ עטיור יד טרעטַאלפעג ,גרעב
 רעװעשרַאװ ןופ רעייטשרָאפ ַא ויא רע זַא ,ןדלָאמעג ןוא רעטמַאַאב
 ןרָאװעג טקישעג זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע .טַאירַאסימָאק-גנוריגער
 טכוזעג רעבָא טָאה רע .בצמ ןשינעיגיה םעד ןרילָארטנָאק וצ
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 ןזייװ ןסייהעג ךיז ,טייקיניילק עדעי טקוקעגכרודַא ,טרעטשינעג ןוא

 העש רָאּפ ַא ןיא .קעװַא זיא ןוא ןעגנוטייצ עלַא ןעמונעגוצ ,ןסע סָאד

 ןָאפ עטיור יד ןעמענוצּפָארַא לעפַאב ַא טימ ןעמוקעג רע זיא םורָא
 טָאה רעטמַאַאב רעד .טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה רעגַאל ןופ רעדיפ יד

 עסייווטיור עשהכולמ עשיליוּפ יד ןעגנעהסיורַא לָאז'מ זַא ,טהצעעג
 זַא ,טרעדָאפעג טָאה רע .עסייוו-יולב עשיטסינויצ יד רעדָא ןָאפ
 עכעלטננוי עלַא .טיײיהנזעונָא ןייז ןיא ןעמענּפָארַא ןָאפ יד לָאז'מ
 ןוא ןעייר עכיילג ןיא טלעטשעגסיוא טלָאמעד ךיז ןבָאה רעגַאל ןופ

 רעײטשרָאפ-ײצילַאּפ ןופ גנוטיילגַאב ןיא .ןמיה-טנגוי םעד ןעגנוזעג
 -נָאמעד ַא יװ סָאד טכַארטַאב רע זַא ,טרעלקרעד רעטמַאַאב רעד טָאה
 - סיוא ןריפ עכלעוו ,טכַאמ רעד ןופ רעייטשרָאפ ןגעק עיצַארטס

 רעגַאל ןופ רעריפ 2 טרעדָאפעגפיוא טָאה רע .עיצקנופ עשהכולמ ַא
 ַא ןבעגעג ייז ןעמ טָאה טרָאד .עװטסָארַאטס ןיא ןייג וצ ךיילג

 ןרעו ןעמונעגּפָארַא ףרַאד ןָאפ עטיור יד זַא ,גנודלעמ עכעלטפירש
 ,טייקרעכיז ןופ םימעט בילוצ ןוא ןוויטָאמ עלעיּפיצנירּפ בילוצ

 -טנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד טָאה ןרָאי עטצעל יד

 -כָאנ רעטעּפש ןבָאה סע סָאװ ,סעיינ ַא טריפעגנייא "טפנוקוצ , דנוב
 ןעוועג ןענעז סָאד :טעטש ערעדנַא ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ךיוא ןָאטעג
 ,ילפנעמַאװצ ןוא רעגַאל ןופ גנוריניבמָאק ַא --- ןרעגַאל-רעדנַאװ
 טרעדנוה עכעלטע ,עכעלטנגוי ןגעלפ רעטניוו לָאמַא ןוא רעמוז לָאמַא

 רעטעמָאליק רעקילטנעצ לטעטש ַא ןיא סופוצ ןרישרַאמסױרַא ,לָאצ ןיא
 ןטלעצעג ערעייז ןלעטשפיוא טנגעג-רוטַאנ רענייש ַא ןיא ןוא ,טייוו
 טנגוי יד ןכלעוו ןֹופ ,רעגַאל-רעדנַאװ ַאזַא ןטלַאהנָא טגעלפ געט יירד

 .ןעגנובעלרעביא עקידיירפ ןוא ענייש טכַארבעגקירוצ טָאה



 עסערּפ-טנגוי עשיטסילַאיצָאס יד 3

 ךיז עסערּפ :טנגוי יד ךיוא ןיא גירק ןרַאפ ןרָאא עטצעל יד
 -טַאנָאמ ףלַאה םעד ,ןַאגרָא טּפוה ןופ  .ןסקאוועגרעדנַאנַאפ קרַאטש

 רעד .ןרעמונ 271 ןרָאװעג טקורדעג ןענעז ?רעקעוו-טנגוי , ןכעל
 ,עשרַאװ ןופ גנורעגַאלַאב רעד תעב ןיוש סױרַא זיא רעמונ רעטצעל
 טקורדעג זיא רע .,1929 רעבמעטּפעס ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 ,ןעמַאלפ ןיא ןענַאטשעג ןיוש זיא טָאטש יד ןעוו ,ןרָאװעג

 ,ןייש עקיטכיל יד ןעזרעד טשינ ךס ַא ןבָאה ןרעמונ 271 יד ןופ
 ךעלנייועג .רוזנעצ רעד ךרוד ןרָאװעג טריקטיפנָאק ןענעז ייז לייוו

 עליטש .ענעפָא ןוא עליטש :סעיצַאקסיפנָאק ענעדישרַאפ ןייז ןגעלפ
 -רַא עצנַאג ןעמענוצסױרַא ןליױפַאב טָאה רָאזנעצ רעד -- ןסייהעג טָאה
 טומעג ןעמ טָאה ייברעד רעבָא ,ייז ןופ ןלייט רעדָא ןעלקיט
 לָאז רעזעל רעד ידכ ,לַאירעטַאמ ןרעדנַא טימ רעכעל יד ןּפָאטשרַאפ
 ןגעװו ןדלעמ ,ןפרָאװעגסױרַא סעּפע טָאה ןעמ זַא ,ןענעקרעד טשינ
 עכלעזַא .טרָאטעג טשינ לַאפ ַאזַא ןיא ןעמ טָאה ןעגנורעדנע יד
 ,רועיש ַא ןָא ןעוועג ןענעז סעיצַאקסיפנָאק עליטש

 -סױרַא ןסייהעג רָאזנעצ רעד טָאה סעיצַאקסיפנָאק ענעפָא ייב

 טפרַאדעג ןבָאה סע ןוא ייז ןופ ןלייט רעדָא ןעלקיטרַא עצנַאג ןפרַאװ
 ןופ עגַאלפיא עצנַאג יד ןיא לַאפ ַאזַא ןיא .ןקעלפ עסייוו ןביילב
 ןופ .יײצילַאּפ רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגוצ רעמונ ןטקורדעגּפָא
 ןעמ טָאה ,ןקעלפ עסייוו קידנזָאלרעביא ,לייט ןטריקסיפנָאק טשינ
 עטייווצ , ַא זיא'ס זַא ,קידנזייװנָא ,רעמונ םעיינ ַא טקורדעג ךעלנייוועג
 ןעמ טָאװ ןלַאפ עכלעזַא ןיא ."עיצַאקסיפנָאק ַא ךָאנ עגַאלפיוא
 ,רָאטקַאדער ןגעק סעצָארּפ-עסערּפ ַא טכַאמעג ךיוא ךעלנייוועג ןיוש
 יד רעכלעוו בילֹוצ ,ךַאז עפרַאש ַא ןעוועג זיא גנוטייצ ןיא ביוא

 -רַאפ ןָאטעגנָא ךָאנ יז טָאה ,סורדרַאפ ןקרַאטש טַאהעג טָאה רוזנעצ
 ןופ ןעניישרעד סָאד טרעטשעג ןבָאה סָאװ ,סענַאקיש ערעדנַא ענעדיש
 ,גנוטייצ רעד

 רעמונ רעד :סעיצַאקסיפנָאק ענעפָא יד ןופ ןליּפשייב רָאּפ ַא
 לקיטרַא ןַא רַאפ ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא 1923 "רעקעוו-טנגוי, 2
 טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשיגלעב רעד ןופ ףמַאק רעשידלעה רעד ,
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 ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא 1924 רָאי ןופ 3 רעמונ ."םזירַאטילימ ןגעק
 לקיטרַא ןַא רַאפ ןוא ןקיירטש עטצעל יד ןגעוו לקיטרַא-טייל ןרַאפ

 רעמונײַאמ רעט1 .עיצוטיטסנָאק רעיינ רעטריטקעיָארּפ רעד ןגעוו

 -טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ףורפיוא ןופ ןלייט רַאפ --- 5

 רעמונ ."סורג-רעדורב רעזנוא , :לקיטרַא ןופ לייט ַא רַאפ ןוא דנוב

 םעד טשינ ןטייב רימ , :לקיטרַא ןופ לייט ַא רַאפ --- 1925 ןופ 5

 רעמונ .ןכַאז יירד רַאפ -- 1935 רָאי ןופ 17 רעמונ .,"טנָארפ
 ןשיניסיבַא-שינעילַאטיא ןגעוו לקיטרַא ןופ לייט ַא רַאפ --- 1935 ןופ 0
 רעד ןופ לייט ַא רַאפ -- רָאי ןבלעז ןופ 21 רעמונ .,טקילפנָאק
 ןופ סערגנָאק ןט5 ןפיוא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ עיצַארַאלקעד

 ןופ לייט ַא רַאפ ךיוא יװ ,לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס

 ןופ עיצולָאזער ַא רַאפ -- רָאי ןבלעז ןופ 22 רעמונ ,לקיטרַא:טייל
 -גירק ןגעוו לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןופ סערגנָאק ןט5

 ,םזישַאפ ןוא רַאפעג
 יירד רַאפ -- 10 רעמונ םעד טריקסיפנָאק ןעמ טָאה 1926 ןיא

 ,ןכַאז יירד רַאפ --- 17 רעמונ םעד ןוא ןכַאז
 ןעוװעג .המישר עגנַאל ַא ךָאנ ןעיצ טנעקעג ןעמ טלָאװ ױזַא

 עליטש ןופ קיטקַאט ַא ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה רוזנעצ יד ןעוו ,ןטייצ
 ןעוװעג ןוא ;ןסיװ טשינ לָאז רענייק ,ליטש ,ַאש --- סעיצַאקסיפנָאק
 סעיצַאקסיפנָאק ענעפָא ןייק טעװעלַאשזעג טשינ טָאה יז ןעוו ,טייצ ַא

 .ןקעלפ עסייוו טימ
 ַא רַאפ סעיצַאקסיפנָאק יד ןעמונעג וליפַא ןבָאה ןטעָאּפ עגניי

 "רעקעוו:טנגויא ןיא רימ ןענעייל וזַא .רעדיל ערעייז וצ עמעט
 ןָא ךיז טביוה סָאװ ,ןהָאק ,7 ,י ןופ דיל ַא 1924 רָאי ןופ 7 'רנ

 : תורוש יד טימ

 ,רעטעלב ןופ ּפָארַא םוטש ןעיירש ןזיולב עסייוו ,

 ןעיירשעגסיוא עטקיטשרַאפ -- ןזיולב עסייוו

 ,תוסיפת ןיא עטקיניײּפרַאפ ןופ ןצכערק עמוטש
 ."ןעייו ןיא ךיז ןעשטרוק סָאװ ,ענעגָאלשעצ ןופ

 : תורוש יד טימ ךיז טקידנערַאפ דיל סָאד ןוא

 ןצילב יװ ,לעה ןוא ףרַאש --- ןזיולב עסייוו;
 ,ןטַאט וצ ןרעטנומ ןוא ףיוא ןטכיול

 ,טכער ןענָאמ ןוא ןייּפ ןוא ליורג ןלָאמ ןוא
 " . . .!ןטָאקַאלּפ ענעגירשעצ יוװ ,עטבעלקעצ יו
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 רעד טימ ןרעװ ןכָארטשעג ןגעלפ ךעלכיב ןוא ןרושָארב ךיוא
 טריקסיפנָאק 1926 ןיא זיא ערעדנַא ןשיווצ ,רָאזנעצ ןופ טניט רעטיור
 ,"שטנעמ ןגניי םוצ ףור ַא, רושָארב עצנַאג יד ןרָאװעג

 עשידיי יד סָאװ ,תועינמ ערעוװש יד ףיױא טקוקעג טשינ
 יז זיא ,ןייז וצ רבוג טַאהעג טָאה עסערּפ-טנגוי עשיטסילַאיצָאס
 ,גנוטיירּפשרַאפ ריא ןרָאװעג טרעסערגרַאפ זיא'ס ןוא ןסקאוועג רדסכ

 ךעלנייוועג ןעניישרעד "רעקעוו-טנגוי,, רעד טגעלפ ןרָאי עטצעל יד ןיא
 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא טפָא ןענעז םעד ץוחַא ,ןרַאלּפמעזקע 6,000 ןיא
 -ערג ליפ ַא ןיא טקורדעג טָאה'מ סָאװ ןרעמונ-עסערּפ עלעיצעּפס
 רָאי ןופ רעמונײַאמ רעט1 רעד זיא ,לשמל ,ױזַא ,לָאצ רערעס
 -רַאפ זיא ןוא ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 25 ןיא ןרָאװעג טקורדעג 7

 ןופ רעמונ רעד .ךעלטעטש ןוא טעטש 200 ןיא ןרָאװעג טײרּפש
 ,"דנוב , ןופ ייליבוי ןקירָאי-40 םעד טעמדיוועג ,1927 רעבמעווָאנ ןט1

 ,ןרַאלּפמעזקע טנזױט 25 ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןוא טקורדעג זיא
 עסיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא רעמונ םעד ןטײרּפשרַאפ סָאד
 -טנגי; רעמונ ןופ .דנַאל ןצנַאג ןיא ןעגנורעייפ-טנגוי עשידנוב
 ,גָאט-טגגוי ןלַאנָאיצַאנרעטניא םוצ ,19238 רעבָאטקָא ןט1 ןופ "רעקעוו
 ,טעטש 250 ןיא ןרַאלּפמעזקע טנזױט 20 טײרּפשרַאפ ןעמ טָאה

 ןופ ןסַאג יז רעביא ןעגנַאגעגמורַא ןענעז עכלעוו ,עכעלטנגוי ייד ַא
 ,גנוטייצ-טנגוי רעייז ןפיוקרַאפ טעטש ערעדנַא ןוא שזדָאל ,עשרַאװ
 עכעלברעטשמוא ןרָאװעג רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ לכה-ךס ןענעז
 דנַאטשפיוא רעװעשרַאװ ןיא רעפמעקדָאטעג יד ןופ רעריפ סלַא ןדלעה

 ,1943 ,יַאמ-לירּפַא ןיא
 -עגנָא ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד טָאה 1928 ףוס

 טעמדיװעג ,"רוטלוק עיינ; טפירש שדוח:ייווצ ַא ןבעגסױרַא ןביוה
 ךיוא יו ,"גנואיצרעד ןוא גנורעלקפיוא רעשיטסילַאיצַאס ןופ ןגַארפ ,
 5 .טנגוי רעשידי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשטריװ-לַאיצָאס
 ,גנוטייצ רעד ןופ ןעניישרעד וצ ןזיװַאב ןבָאה ןרעמונ

 -סיורַא ןביוהעגנָא ךיוא דנוב-טנגוי רעד טָאה 1928 רַאונַאי ןיא
 -דָאלמ ַאנלָאװ, ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא גנוטייצ-שדוח ַא ןבעגוצ
 רעד ןשיווצ גלָאפרעד סיורג טַאהעג טָאה סָאװ ,(טנגוי עיירפ) ?שזעשז
 רעד ןשיוװצ ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא לָאצ עסיוועג ַא .טנגוי-לוש
 ,טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשילוּפ

 ןרָאװעג טגָאזעג זיא ,ןַאגרָא ַאזַא ןעוועג קיטיונ זיא'ס סָאװרַאפ
 ;?שזעשזדָאלמ ַאנלָאװ , ןופ רעמונ ןטשרע ןיא
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 ַא זַא ,םרוג זיא ןליוּפ ןיא קיטילָאּפ-גנודליב עלעיציפָא יד,

 לוש ןייק טשינ טָאה רעדניק עשידיי לייט רעקידנטיידַאב רעייז

 סע .ןלוש עשיליוּפ יד ןיא ןענרעל זומ ןוא ךַארּפש-רעטומ רעד ןיא

 ,עכעלטנגוי ןוא רעדניק עשידיי ןטכיש עטיירב ןַארַאפ רעבירעד ןענעז

 ןענעיל טשינ ןענעק רעדָא שידיי ןייק טשיִי ירמגל ןעגעק עכלעוו
 .ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ ךַארּפש רעד ןיא ןביירש ןוא

 ןלָאז רעדניק עשידיי יד זַא ,רַאפרעד ךעלרעהפיואמוא קידנפמעק

 טשינ רעבָא רימ ןרָאט ,ךַארּפש-ןרעל רעשידיי רעד טימ לוש ַא ןבָאה
 -רעטנוא ןופ לייט ןסיורג ַא וצ זַא ,טקַאפ ןפיוא ןגיוא יד ןכַאמרַאפ
 ןיא רָאנ ןעמוקוצ טרָאװ ןשיטסילַאיצָאס ןטימ ןעמ ןָאק רוד ןקידנסקַאוװו

 .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד
 סָאװ ,טנגוי רעשידיי רעד ןופ לייט רעד זַא ,טשינ ןליוו רימ

 ןייז קיטסייג ךיוא לָאז ,ןרָאװעג טדמערפרַאפ ךעלכַארּפש רעדייל זיא
 רעייז רַאפ ןסַאמ עקידנטעברַא עשידיי יד ןופ לגנַארעג םעד דמערפ
 רעלַאנָאיצַאנ רעיײז ןופ טכער יד רַאפ ןוא גנואיירפַאב רעלַאיצָאס

 ,"ףוטלוק
 ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ?שזעשזדָאלמ ַאנלָאװ , רעמונ ַא זיא לַאמרָאנ

 לירּפַא ,רעמונ רעלעיצעּפס ַא ,ןוַאלּפמעזקע טנזיױט 5 רעביא ןיא
 ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 12 ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא ,9

 יד ןופ ךשמב טָאה עסערּפ-טנגוי עשיטסילַאיצַאס עשידיי יד

 יירטעג ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ,ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ רָאי 0
 ןוא רעפמעקרָאפ ,רעכערּפשרָאפ ריא סלַא טנגוי רעשידיי רעד טנידעג
 טנכייצעגסיוא סָאד טָאה טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד רעזייוו-געוו
 -עגייא ריא וצ ןגױצַאב ךיז עביל רעקידנריר טימ טָאה ןוא טסואוועג

 -סיוא רענעייל עגניי יד ןבָאה רעמונ םעיינ ַא ףיוא .עסערּפ רענ
 ןופ ןענעיילרעביא גנוטייצ יד ןגעלפ ייז .דלודעגמוא טימ טקוקעג
 עקיליוויירפ ןעוועג ייז ןענעז ,ןעוועג קיטיונ זיא'ס ןעוו .קע זיב קע
 ,טגנעעג לעירעטַאמ ןעװעג עסערּפ-טנגוי יד זיא .,רעטיײרּפשרַאפ
 ןופ ןבָאה עכעלטנגוי רעטנזיוט ןוא --- ליּפַא ןַא ןעועג גונעג זיא
 סנשָארג יד ןעמונעגּפָארַא ןעניול עניילק עטעװערָאהרַאפ-רעװש ערעייז

 ,גנוטייצ רעד רַאפ ןבעגעגקעװַא סע ןוא סנדליג ןוא



 גנוגעווַאב-רעדניק עשיטסילַאיצָאס יד .4

 דנַאברַאפ-רעדניק ןשיטסילַאיצָאס ןופ לבוי ןקירָאי-10 םוצ
 ידנַאל רעטשרע ןייז עשרַאו ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא "ףיקס,
 .1926 רעבָאטקָא ןט3 ןזיב ןט1 ןופ ןעװעג זיא סָאד .רָאפנעמַאזוצ
 ןיא --- רעירפ רָאי 7 טימ ןעמוקעגרָאפ זיא ץנערעפנָאק-דנַאל ַא)
 ,(1929 לירּפַא

 טריטנעזערּפער ןבָאה עכלעוו ,ןטַאגעלעד 72 ןעמוקעג ןענעז סע
 ,רעדניק ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ןטַאגעלעד יד .רעדילגטימ טנזיוט 5
 ;טלייטעג ךיז ייז ןבָאה רעטלע ןטיול .רעריפ ןוא רערעל ערעייז רָאנ
 ,רָאי 40 רעביא 5 ;רָאי 40 זיב 25 ןופ 16 :רָאי 25 זיב 17 ןופ 1
 ןענעז 10 עקירעביא יד ןגעוו) ןעיורפ 17 ןוא רענעמ ןעוועג ןענעז 5
 ןטַאגעלעד 7 ןענעז גנוקיטפעשַאב רעיײז טול .,(תועידי ןייק ָאטשינ
 בור רעד :ץנעגילעטניא רעקידנטעברַא רעד ןופ 7 ,רערעל ןעוועג
 ןטַאגעלעד 17 .עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא ןופ ןענַאטשַאב זיא
 ןוא גנודליב-טעטיזרעווינוא -- 7 ,גנודליב-עיזַאנמיג טַאהעג ןבָאה
 ,גנודליב-לוש-סקלָאפ --- 3

 ,טעטש טרעדנוה רעביא ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא טעברַא יד
 רעד טול טרָא עטשרע סָאד זַא ,ןזיװַאב טָאה "ףיקס,, ןיא גנולייצ יד
 עשהכולמ יד ןיא ךיז ןענרעל סָאװ ,רעדניק יד ןעמענרַאפ לָאצ
 ןענופעג ךיז ןבָאה טרָא ןטייווצ ןפיוא ;("עגכעשווָאּפ ,) ןלוש-סקלָאפ
 ןטירד ןפיוא :טעברַא רעד ייב ןעוועג ןיוש ןענעז עכלעוו ,רעדניק
 / ,ןלוש-סקלָאפ עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ רעדניק ןעמוקעג ןענעז טרָא
 -שידיי יד ןופ רעדניק יד ןבָאה "ףיקס, ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 ,ןָאנבױא םעד ןעמונרַאפ ןלוש-סקלָאפ עכעלטלעוו

 טָאה רָאפנעמַאזוצידנַאל ןטשרע םוצ ווירב-גנוסירגַאב ןייז ןיא
 ,חנ ,ןליוּפ ןיא "דנוב , ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעציזרָאפ רעד
 : ןבירשעג

 ןטסנעש םעד ןופ סנייא ךָאד זיא גנוגעווַאב-טנגוי רעזנוא
 רעד ןוא ,טגָאמרַאפ ,"דנוב , רעד ,ײטרַאּפ רעזנוא סָאװ ןטסעב ןוא
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 זיא ,גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד ןופ גייוצ רעטסגניי רעד ,"ףיקס,
 ןסייררעביא ןייק זנוא ייב ָאטשינ ןיא סע , ."דניק-סגנילביל רעזנוא

 רעגניי רעד .ןטייווצ א ןוא רעפמעק ערענָאיצולָאװער רוד ןייא ןשיווצ
 טשינ ןרעװ ערעזנוא עטלַא יד .ןטלַא ןטימ סיוא ךיז טשימ רֹוד
 רעסערג ץלַא עגניי יד ןופ תונחמ יד ןרעוװ סָאד .ןסױטשעגּפָא
 ."אב רודו ךלוה רוד , רעזנוא רָאפ טמוק ױזַא טָא .רעסערג ןוא
 "טנגוי רעזנוא ןיא לּפַאטש ןטשרע םעד טמענרַאפ ןטספיקס , ריא ,
 םעד טיג רעכלעוו ,לַאװק םעד וצ ןכילגעג טנעז ריא ,גנוגעוװַאב
 םעד טמענ ךייא ןופ .םָארטש ןקיטכעמ ַא ,ןסיורג ַא ןופ ביױהנָא
 וצ תונחמ עײנ וצ טלעטש ריא .גנוגעווַאב-טנגוי רעזנוא בױהנָא
 ַא ריא טמענרַאפ קיטייצכילג ןוא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעזנוא
 ריא טליפרעד ,גנוגעווַאב-טנגוי רעד ןיא טרָא קידנעטשטסבלעז
 טכָאק סע ואוו ,םוטעמוא ךייא ןעעז רימ .עכַאגפיוא עלעיצעפס
 -סייל ריא סָאװ ,טעברַא-ףליה יד .רעייפ ַא טנערב סע אוו ,ףמַאק
 -וצּפָא טשינ זיא ,ײטרַאּפ רעזנוא רַאפ ,גנוגעװַאב רעזנוא רַאפ טעט
 טגָארט ,זנוא טיג ריא סָאװ ,ןצונ ןרַאבלטיממוא םעד ץוחַא .ןצַאש

 ."טייקנייש ליפ ױזַא ןח ליפ ױזַא גנוגעװַאב רעזנוא ןיא ןיירַא ריא
 ,ףייש זיא סָאד ןוא -- גניי טייז ריא

 -רָאפ טקישעגוצ ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרַא ענעדישרַאפ יד ןופ

 יד : ןענָאמרעד ָאד רימ ןלעװ ,סעדער-גנוסירגַאב ןטלַאה וצ רעייטש

 רעד ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ ןוא "דנוב, ןופ ןטעטימָאק-לַארטנעצ

 עשידיי עלַארטנעצ יד ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-דנַאל
 "ניק; סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשיליוּפ יד ךיוא יו ,עיצַאזינַאגרָא-לוש

 ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעריפ רעד ."רעצרַאה רעטיור, ןוא "טניירפ-רעד

 ַא טקישעגוצ טָאה ,ןייטשנעװעל טרוק ,לַאנַאיצַאנרעטניא-גנואיצרעד

 -יצַאנרעטניא רעבלעז רעד טָאה םעד ץוחַא ;גנוסירגַאב עכעלטפירש

 םוצ טַאגעלעד סלַא ,עקָאה יליוו ,רעייטשרָאפ ןייז טקישעגוצ ךיוא לַאנָא

 ,רָאפנעמַאזוצ

 ? ןעמונרַאפ רָאפנעמַאזוצ רעד ךיז טָאה סָאװ טימ

 -יטסילַאיצָאס , ןגעו טַארעפער ַא טנעיײלעג טָאה ןַאדשזַאק ,ש .ח

 םעד ןבעגעגּפָא טָאה טַאּפ לאונמע ."טייצ רעזנוא ןיא גנואיצרעד רעש

 ןיא רָאפנעמַאזוצ רעד .,עלַארטנעצ-"ףיקס/, רעד ןופ טכירַאב-טייקיטעט

 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצקעס יירד ןיא ןרָאװעג טלייטעצ
 .עיצַאזינַאגרָא ןוא גניטיוקס ,גנואיצרעד ןופ םינינע
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 רָאי 10 עטשרע יד ןופ ךשמב זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא טכירַאב ןופ
 סָאװ ,געוו-ןרענָאיּפ ןרעווש ַא טכַאמעגכרוד גנוגעװַאב-רעדניק יד טָאה

 טָאה "ףיקס; רעד .םיחטש !עיירפ עטיירב ףיוא טריפעגסיורַא יז טָאה
 םיבוט-םוי ,םיגהנמ עיינ טריפעגנייא רעדניק-רעטעברַא עשידיי יד ייב
 -סױרַא ןעמ טָאה רעדניק יד .ליטס-סנבעל םעיינ ַא טעברַאעגסיױא ןוא
 ןשירבחה ןוא ןוויטקעלַאק םוצ טניואוועגוצ ,ךייט ןוא דלַאו וצ טריפעג
 ,ןבעל

 -עגנָא טעברַא רעד טימ טָאה 1929 לירּפַא זינ רָאי 8 עטשרע יד ןיא
 רעד ףיוא .טמיטשַאב טָאה "דנוב; רעד סָאװ ,עלַארטנעצ ַא טריפ
 ךיז ןופ אנהג רעוט יד ןבָאה 1929 ןיא ץנערעפנָאק-דנַאל רעטשרע
 רעד ןיא ףליה עסיורג ַא .,גנוטכירנייא עקידנריּפנָא ןַא טלייוװעגסיוא
 עגַאלײב רעדניק ַא -- "גנוטייצ-טקלָאפ עניילק , יד ןעוועג זיא טעברַא
 יד ןֿבָאה ןגעלפ רעדניק יד ,"גנוטייצ-סקלָאפ, רעשידנוב רעד וצ
 ,גָאטיײרפ ןדעי "גנוטייצ-סקלָאפ עניילק;

 -ַאב א ןבעג ןלעװ ,ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז סָאװ ,ןטַארעפער יד
 : ונייהד .ןעמונרַאפ ךיז טָאה'מ עכלעוי טימ ,ןעמעלבָארּפ יד ןגעוו ףירג
 עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ רעליש יד ןשיווצ "ףיקס, ןופ טעברַא יד 1

 ,ןלוש
 ? רעליש ןסָאמ עטיירב יד ןעניוועג ױזַא יו ,2

 .רעדניק-ןסָאג ןוא רעדניק-רעטעברַא ןשיוצ טעברַא-"ףיקס, 8
 ,"ףיקס; ןיא טעברַא-בולק .4
 ,"טעברַא-ףיקס; רעד ןיא רעפלעה רעד 9
 ,גניטיוקס ןשיטסילַאיצַאס ןופ עיגָאלָאעדיא יד 6
 ,טייקיטעט-רעמוז 7

 טָאה טַארעּפער ןקיזָאד םעד) גניטיוקס ןופ ןעמרָאפ ןוא ןדָאטעמ ,8
 ןרָאװעג ןגיוצרעד ןיילַא זיא רעכלעוו ,יקסוָאזָאר ףלָאװ ןטלַאהעג
 ַא ןופ טנַאדנעמָאק ןעװעג 1943 ןיא ןזיא ןוא ?ףיקס , ןיא

 טָאה יקסווָאזַאר .(ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןטכַאלש יד ןיא טנָארפ
 .רעדניק ןופ דיירפ ןוא ליּפש ןגעוו טדערעג טַארעפער ןייז ןיא

 ,ענעסקַאװרעד ןשיוצ טעברַא 9
 ,לטעטש םעניילק ןיא טעברַא-?ףיקסע 0
 ,םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא 1

 רעד טיול ןבָאה ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ רעדניק יד שטָאכ
 ןיא עטסוויטקַא יד ןעוועג ייז ןענעז ,טרָא עטירד סָאד ןעמונרַאפ לָאצ
 רקיעב ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טכישרעביוא רעקיטסייג רעד ןוא "ףיקס;
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 טוָאלעג ךיז טָאה סע .רעוט ןוא רעריפ יד ןסקאוועגסיוא ןענעז ייז ןופ
 רעטעברַא לעדניק ןשיווצ טנַאװ עשינָאלַאכיסּפ עסיוועג ַא ןקרעמַאב
 ןפַאש ךרוד ןכערב טימעג ךיז ןעמ טָאה "טנַאוװע עקיזָאד יד .רעליש ןוא
 ,רעפסָאמטַא עשירבח עכעלטייהנייא ןָא

 רעדניק-ןסָאג יד ןעוועג ןענעז ןעמעלכָארּפ עטסרעווש יד ןופ סנייא
 ןופ רעריפ יד .,(,וװ .א .א ןטעבַאטלַאנא ,רעלדנעה ,םימותי ,עזָאלמייה)
 ןעמוק וצ טּכילפ עקילייה רעייז ויא'ס זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה "ףיקס;
 יד ןעגנערב ייז ןוא צטהלוװעַאב ןוא עטכעלקילגמוא ןטסרעממַא יד וצ

 יד טָאה שטיוװָאנַארַאב יו ,טָאטש ַאזַא ןיא .,ףליה עקיטסיײיג עקיטיונ

 יד ןעמענפיונוצ ןופ ץנעטסיוקע ריא ןביוהעגנָא עיצַאזינַאגרָא-"ףיקס,
 "עג ןביוהרעד ןוא טרעטיילעג ןענעז רעדניק"ןסָאג יד .,רעדניק-ןסַאג
 "ןסָאג ןריפרעבירַא ןפלָאהעג "ףיקס , רעד טָאה ןלַאפ ייר א ןיא .ןרָאװ

 ,טעברַא רעוויטקודָארּפ וצ רעדניק

 -ידרעטייוו רעד ןגעוו ןסולשַאב ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד
 -רָא רעד ןופ ןפיצנירּפ ןוא ןטוטַאטס טעברַאעגסיױוא טָאה ,טעברַא רעק
 .עיצַאזינַאג

 -רָאפ 8 ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאווצ זיא עלַארטנעצ עייג יד
 19 ןוא "טפנוקוצ; דנוב-טגגוי ןֹופ רעייטשרָאפ 2 ,"דנוב, ןופ רעייטש
 .רַָאפנעמַאזוצ-דנַאל םעד ךרוד טלייוועג ,רעוט-"ףיקס;

 -ַאב ַאֹזַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא רעדילגטימ יד ןופ רעטלע ןגעוו

 : סולׂש

 רָאי 10 ןופ רעגניי טשינ רעדניק ןעמונעגנָא ןרעוו "ףיקס; ןיא;

 ,"רָאי 18 ןופ רעטלע טשינ ןוא

 עינַָאמערעצ עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא ךיוא זיא סע

 -עג סע טגעלפ ךעלנייוועג .עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןטערטניירא םייב

 רעדילגטימ יד .ליּפַא ןכעלרעייפ ַא ףיוא זייווטעּפורג ןרעוו טכַאמ
 : גָאזוצ ןכעלרעייפ ַאזַא ןבעגעג ןבָאה

 ,"ףיקסע דנַאברַאפ-רעדניק ןשיטסילַאיצָאס םעד וצ ןגָאז רימ,
 ןלעװ רימ ,רעדילגטימ ענעבעגעגרעביא ,עיירט ןייז ןלעו רימ זַא

 ךימ .ףור ןדעי ףיוא טיירג ןייז ןלעוװ ןֹוא ןטעברַא עלַא ןריפסיוא
 יד ןופ גנואייופַאב רעד רַאפ ןפמעק ?ףיקס, ןטימ ןעמַאזוצ וצ ןגָאז
 ,?םזילַאיצָאס ןרַאפ ,רעטעברַא

 יד רַאפ טָאה טעטימָאק-"ףיקס , ןופ רעייטשרָאפ רעד תעב
 ןבָאה ,גָאװצ םעד ןופ טסקעט םעד טנעיילעגרָאפ רעדילגטימ עיינ
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 -רעד ןוא ךיוה רעד ןיא ןביוהעגפיוא טסיופ עטכער יד ןטלַאהעג ייז
 !"טפַאשרבח, :לָאמ יירד טרעפטנעעג ךָאנ

 -רעבירַא ייז ןעמ טָאה רָאי 16 ןרָאװעג טלַא ןענעז ?ןטספיקס, ןעוו
 ,דנוב-טנגוי ןיא טריפעג

 ַא טױל טיינעג ,םרָאפינוא ןַא ןגָארטעג ןבָאה רעדילגטימ יד
 -רוק ,סַאּפ ןשיטיוקס ַא טימ עזולב עיולב-לקנוט ַא ,ליטס ןלעיצעּפס

 -ַאנַארג עצרוק ןוא עטיירב ַא רעדָא ןזיוה ענעטַאנַארג עשיטיוקס עצ
 רעד ףיא .טערעב םענעטַאנַארג ַא -- ּפָאק ןפיוא ,לדיילק ענעט
 ,קלַאפ רעטיור ַא טיינעגוצ ןעוועג זיא עזולב

 -נעװ ַא ןענָאמרעד וצ סרעדנוזַאב יאדכ זיא ןסולשַאב יד ןופ
 ןטערטוצ וצ עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד וצ גנוד
 יד ןופ רעדניק יד רַאפ ןלושיגָאטימכָאנ עכעלטלעוו-שידיי ןענעפע
 ,(שילױּפ ףיוא ץלַא טנרעלעג טָאה ןעמ ואוו) ןלוש ?ענכעשווָאּפ ,

 רעד טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא ?ףיקס , ןופ טרָא ןגעוו
 :טלעטשעגטסעפ רָאפנעמַאזוצ

 ,עיצַאזינַאגרָא-רעדניק עשידנוב יד זיא "ףיקס , רעד 1

 ןופ גנוריפנָא רעטקעריד רעד רעטנוא ךיז טניפעג "ףיקס, רעד 2
 ,ןצנַאטסניא עקיטרָא ןוא עלַארטנעצ ענייז ןופ ,"דנוב,

 יד "דנוב , ןטימ ןעמַאװצ טלייט "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד 3
 -קיװטנַא ןוא טעברַא רעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא גרָאז
 ,"ףיקס ,, ןופ גנול

 -גנואיצרעד ןשיטסילַאיצַאס ןופ דילגטימ ַא זיא "ףיקס; רעד 4
 ,לַאנָאיצַאנרעטניא
 -רַאפ ךיז ךעלכַאז ןוא טסנרע טָאה סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ רעד

 טָאה ,ןבעל-רעדניק ןשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ עקיטכיו טימ ןעמונ
 טײלגַאב ןעוועג זיא ןוא ןטנעמָאמ עכעלרעייפ ייר ַא טַאהעג ךיוא
 ,ןעגנורעייפ-רעדניק עלופסקורדנייא טימ

 ןכרוד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא סָאװ ,רָאפנעמַאזצ ןופ ףוס םוצ
 זיא רעכלעוו ,ךילרע קירנעה טדערעג ךָאנ טָאה ,טַאּפ .י רעציזרָאפ
 "רע .גנורעטסיינַאב רעסיורג טימ ןעמעלַא ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא
 -נוא סָאװ ,םעד בילוצ דיירפ טימ לופ זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה ךיל
 ַאוַא ןסקַאװעגסיוא זיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןופ לגילפ יד רעט
 ,רעדניק עשיטסילַאיצָאס ןופ הנחמ עקיניזטסואוַאב ַאזַא ,עטנוזעג
 טשינ "דנוב רעד זיא 1917--19 ןיא ךָאנ רשפא ןוא 1905 טניז,
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 דצמ גנורעטסיײגַאב ןוא עביל ןופ םי ַאזַא טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג

 ,.?ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד

 תודע ןטסעבמַא טעװ גנוגעווַאב-"ףיקס , רעד ןופ טרעוו ןגעוו
 ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעיײטשרָאפ רעד ."רעקיטייזה ַא לסיבַא ןגָאז
 -ָאס רעקיטכיו ַא ןײלַא ,עקָאה יליוו ,לַאנַאיצַאנרעטניא-גנואיצרעד

 "עגֹוצ רָאפנעמַאזצ ןכָאנ טָאה ,רעדניק ןשיוצ רעוט רעשיטסילַאיצ
 ןיא ,וירב ַא "ףיקס; ןופ עלַארטנעצ רעד וצ דנַאלסיױוא ןופ טקיש

 :ןרָאװעג טגָאזעג זןיא סע ןכלעוו

 ָאס ןכעלרעה ַא טימ טליפעגנָא זיא סָאװ ,גנוגעוװַאב רעייא

 ײלַארָאמ ןוא עקיטסייג עכיירלַאצ טגָאמרַאפ ןוא טסייג ןשיטסילַאיצ

 תוחוכ עטסעב עריא טיירג זיא ןוא ,טרעו ןכיוה ַא ןופ ןטפערק עש
 ץרַאה רעזנוא ןיא ענעקַאבעגניײא ןוא ענייש ערעזנוא רַאפ ןבעגּפָא
 יד ןריפוצסיורַא טבערטש סָאװ ,גנוגעװַאב יד ,ןלַאעדיא-גנואיצרעד
 ןופ ןןעייר עריא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןשטנעמ עגניי רעטנזיוט

 ןיא טרַאװנגעק רעזָאלדײירפ ןוא רעקידכשוח ,רעזָאלסגנונּפָאה רעד
 ,טפנוקוצ רעטליפעגסיוא קילג-טנגוי ןופ ,רעקיטכיל ,רעלעה רעד
 -סילַאיצָאס ןופ עטילע רעד וצ טרעהעג גנוגעװַאב עקיזָאד יד ---
 "נזעװונָא ןיימ ןיא טָאה ריא .לַאנָאיצַאנרעטניא-גנואיצרעד ןשיט
 -ַאיצָאס ןטימ גנוגעװַאב רעייא ןופ גנודניברַאפ עגנע יד ןעזעג טייה
 ךוזַאב רעד ןיא רימ רַאפ .לַאנָאיצַאנרעטניא-גנואיצרעד ןשיטסיל
 ןוא ןעגנורַאפרעד ןוא ןשינעטנעק עיינ ןופ לַאװק ַא ןעוועג ךייא ייב

 טסניד ןיא טעברַא רעכעלדימרעדמוא רעקידרעטייו וצ סיוטש ַא

 ,"רעדניק-רעטעברַא ערעזנוא ןופ

 רעטייוו רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ןטשרע םעד ךָאנ זיא "ףיקס , רעד

 טייקיטעט ןייז טרעטיירבעגסױא טָאה רע .ףױרַא-גרַאב ןעגנַאגעג
 ןופ טפַאשרעדילגטימ ַא קידנניירגרעד ,ןעייר ענייז טלּפָאטרַאפ ןוא
 -ילגטימ עקשטיגניי ענייז ןופ טפַאשיײירטעג יד .רעדניק טנזיוט 0
 ןיוש יו ,ןעמוקעגסױרַא זיא ןעייר ענייז ןופ .רעשל ןיא ןעוועג זיא רעד

 רעשידיי, רעד ןופ דילגטימ רעטסגניי רעד ,סענָאלב קעשול ,טנַאמרעד
 ןיא זיא רעכלעװ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ?עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק
 ףמַאק ןטנכָאװַאב ןכָאנ 1943 ןיא ןלַאפעג רָאי 13 םיוק ןופ רעטלע
 "ףיקס , ןופ ןעייר יד ןופ .,ןדַאקירַאביָאטעג יד ףיוא אנושייצַאנ ןטימ
 "וקעגסױרַא ךיוא ןענעז ('טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ רעטעּפש ןוא)
 ןופ ןטנַאדנעמָאק עדייב --- ןַאמלעדע קערַאמ ןוא יקסווָאזָאר ףלָאװ ןעמ
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןטנפָאװַאב ןיא ןעגנולײטּפָא-ףמַאק
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 דניק ַא --- ןַאמלעדע קערַאמ .ןעמוקעגמוא זיא יקסווָאזָאר ,1943 ןיא
 ןופ ךורבנעמַאזצ םעד טבעלעגרעביא טָאה -- םייה רעשידנוב ַא ןופ

 גנולײטּפָא ןַא ןופ טנַאדנעמָאק רעד ןעוועג רעטייוו זיא ןוא דנַאטשפיוא
 ןוא טייק-יצַאנ רעד ךרוד ןסירעגכרודַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעפמעקדָאטעג
 ךיא .רעדלעוו יד ןיא ןבעל ןענַאזיטרַאּפ ַא טריפעג טייצ עגנַאל ַא

 -פיוא ןיא טנכייצעגסיוא רעטעּפש ךיז ןבָאה ?ןטסיפיקס , ערעדנַא ליפ
 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ דנַאטש



 טרָאּפס ןופ טיבעג ןפיוא .ופ

 טפַאשלעזעג-טרָאּפס-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ גייטשפיוא רעד

 טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא (שיליוּפ ףיוא ?אינשטוי,) *ןרעטשנגרָאמ,

 ,ןטייקירעווש עסיורג
 -נַא טימ ךיילגרַאפ ןיא זיא ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב-טרָאּפס יד

 גירק ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד .עכַאװש ַא ןעועג ללכב רעדנעל ערעד
 יד טלעפעג רעבָא ןבָאה'ס ,ןגיטשעג טרָאּפס וצ קשח רעד עקַאט זיא
 י-געמ ןלָאז סָאװ ,ןעלטימ עלעירעטַאמ ןוא ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבָא
 רעד ףיוא .בַאטשסַאמ ןסיורג ַא ןיא גנוגעװַאב-טרָאּפס ַא ןכַאמ ךעל
 ןופ רענָאיּפ רעד .רעגרע ךָאנ ןעוװעג עגַאל יד זיא סַאג רעשידיי
 רָאג טָאה סָאװ ,"יבכמ, רעד ןעוועג זיא ןליוּפ ןיא ןדיי ייב טרָאּפס
 וצ ןביױהעגנָא ןוא ןרָאי עטשרע יד ןופ גנואווש םעד ןריולרַאפ ךיג

 ,ןריטעגעוו
 עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס-רעטעברַא עשידיי יד טָאה תורצ עלַא וצ

 וצ גונעג .סעיסערּפער עשיאייצילָאּפ ןופ ןייטשוצסיוא ךָאנ טַאהעג
 טכַאמ עוויטַארטסינימדַא יד טָאה 1924--1929 ןרָאי יד ןיא זַא ,ןגָאז
 טשינ .טעטש 32 ןיא "ןרעטשנגרָאמ, ןופ ןעגנולײטּפָא ןסָאלשעג
 סָאװ ,גנוגעװַאב-טרָאּפס-רעטעברַא עשידיי יד טָאה ףיורעד טקוקעג
 ןוא טרעטיירברַאפ ךיז ,טנעמעלע-טננוי ַא ןעמונעגמורַא רקיעב טָאה

 ,טפיטרַאפ
 -געמַאזוצ-דנַאל רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאפ זיא 1929 לירּפַא ןיא

 -געמַאזוצ ןטייווצ םוצ ,רעטייווצ רעד 1924 רַאורבעפ ןיא : רָאפ
 טימ ןעגנוליײטּפָא עקיטרָא 112 ןעוועג *ןרעטשנגרָאמ,, ןיא ןענעז רָאפ

 ,רעדילגטימ 5000 רעביא
 ןַאגרָא רענעגייא ןַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1929 ינוי ןופ

 ןעמ טָאה ןעניישרעד רָאי ייווצ ךָאנ .?רעלטרָאּפס-רעטעברַא, רעד
 -עגּפָא "רעלטרָאּפס-רעטעברַאק םעד ןטייקירעוװש עלעיצנַאניפ בילוצ
 עגַאלײב עכעלטנכעוו ַא טריפעגנייא ןרָאװעג זיא םעד טָאטשנָא ,טלעטש
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 -סקלָאפפ רעשידנוב רעד ןיא טרָאּפס רַאפ (טייז ַא גָאטנָאמ ןדעי)

 ."גנוטייצ

 עיצקעס עשידיי יד ןליוּפ ןיא ןעוועג זיא "ןרעטשנגרָאמ, רעד

 ןעוועג רע זיא דנַאל ןיא .,לַאנָאיצַאנרעטניא-טרָאּפס ןשיטסילַאיצָאס ןופ

 סָאװ ,"ןלױּפ ןיא טרָאּפס-רעטעברא רַאפ דנַאברַאפ, ןטימ ןדנוברַאפ

 -ַאיצָאס רעשילױּפ רעד ןופ רעדילגטימ ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא

 -נגרָאמ, ףעד זיא שיטילָאּפ ןוא שיגָאלָאעדיא .ײטרַאּפ רעשיטסיל

 ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןוא "דנוב , ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג "ןרעטש

 -שלָארּפ םעד ןכָארטשעגרעטנוא "ןרעטשנגרָאמ,; רעד טָאה דימת

 -נגייא יד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעטקַארַאכ ןשיטסילַאיצָאס-שירַאט

 -ןגרָאמ , ןופ גנולײטּפָא םוש ןייק .טעברַא-טרָאּפס ריא ןופ טײקיטרַא

 טימ ןצונַאב ךיז לַאפ םוש ןייק ןיא טרָאטעג טשינ טָאה "ןרעטש

 "רעד רעשיזיפ רַאפ טמא ןשהכולמ ןופ ןרָאטקורטסניא עשירעטילימ

 ןוא דיירפ ,גנולקיװטנַא רעכעלרעּפרעק רַאפ טרָאּפס-ןסַאמ .גנואיצ

 ."ןרעטשנגרָאמ,, ןופ עבַאגפיוא יד ןעוועג זיא סָאד --- סונעג ןשיטעטסש

 טרישזַאגנַא "ןרעטשנגרָאמ; רעד טָאה גירק ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד

 -סילַאיצָאס ,דנַאלניפ) דנַאלסיױא ןופ ןרָאטקורטסניא עקיסַאלקטשרע

 רעמ ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,(ַא .א דנַאלשטייד ןופ ןטנַארגימע עשיט

 -ײטּפָא עטסערג יד .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ָאוינ-טרָאּפס םעד ןביוהעג

 ,שזדָאל ןוא עשרַאװ ןיא ןעוועג ןענעז ןעגנול

 -מַאזרַאפ-טכירַאב א ןעמוקעגרָאפ זיא 1987 רַאורבעפ ןט26 םעד

 ַא ךָאנ .'ןרעטשנגרָאמ; ןופ גנולײטּפָא רעװעשרַאװ רעד ןופ גנול

 טָאה ,רעדילגטימ 000 עיינ טגנערבעגנײרַא טָאה סָאװ ,עיצקַא-ריברעוו

 ןייק .רעדילגטימ 1800 טלייצעג עשרַאו ןיא "ןרעטשנגרָאמ,; רעד

 טשינ ןוא עשיליוּפ ןייק טשינ ,ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס םוש

 ןייא ןיא רעדילגטימ לָאצ עכיוה ַאזַא טלייצעג טשינ טָאה ,עשידיי ןייק

 עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןופ טעשזדוב רעכעלרעי רעד .טָאטש

 ןשינעטלעהרַאפ עמערָא יד רַאפ -- ןדליג טנזיוט 30 ןפָארטַאב טָאה

 -סַאנמיג רעד ןיא .עמוס עסיורג רעייז ַא ןעוועג סע זיא ןליוּפ ןֹופ

 ,רעדילגטימ 924 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןיילַא יעיצקעס רעשיט

 רימ ןלעװ "ןרעטשנגרָאמ , רעװעשרַאװ ןופ ןטייקיטעט יד ןופ

 שדוח ןיא רָאי סעדעי :ןטנעמָאמ רָאּפ ַא זיולב ןענָאמרעד ָאד

 רעריפ-רעטעברַא ןשידיי םענעברָאטשרַאפ ןופ טײצרָאי םוצ ,רַאונַאי

 -טעוו ַא טריפעגכרוד "ןרעטשנגרָאמ , רעד טָאה ,םעדעמ רימידַאלוװ

 ןפיוא עירָאטַאנַאס-רעדניק רעד וצ ןישעזדעימ ןייק עשרַאװ ןופ שרַאמ
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 -טנעצ .רעטעמָאליק 26 ןופ ךלהמ ַא --- םעדעמ רימידַאלוװ ןופ ןעמָאנ

 .טסעמרַאפ םעד ןיא ןקילײטַאב ךיז ןגעלפ ךעלדיימ ןוא ךעלגניי רעקיל
 ףיוא בוט"םוי א ןעוועג קידנעטש ןענעז ןטסעפ-ןרוט עכעלרעי-רָאי יד
 לירּפַא ןט17 םעד ,לשמל ,1933 רָאי ןיא ,סַאגירעטעברַא רעשידיי רעד

 דנַאלשטייד ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ךָאנ ןכָאװ רָאּפ ַא ---
 ןשטנעמ טנזיוט יירד ,קריצ ןיא ,לַאז רעװעשרַאװ ןטסערג ןיא ןבָאה ---
 ףיוא ףיױרַא ןענעז רעלטרָאּפס-רעטעברַא 500 .לָאה םעד טקַאּפעגנָא

 ענעדלָאג טימ רעטעּפש ךיז ןבָאה עכלעוו ,2 ייז ןשיווצ --- ענערַא רעד
 ,קלָאפ ןשידיי ןופ עיגָאלָאריטרַאמ רעד ןיא ןבירשעגניײרַא תויתוא

 ןוא שיפּפעלק לאכימ :ףמַאק-טייהיירפ ןקיבײא ןופ םזיאָארעה ןיא
 ןיא דנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רעריפ 2 --- ךירדירפ ןמלז

3, 

 ןוא ךעלדיײמ-רעטעברַא ,רעטעברַא עכעלטנגוי ,רעלטרָאּפס 0
 עינָאפמיס ַא טליּפשעגסױא רעטעברַא טנזיוט 2 רַאפ ןבָאה ,רעדניק
 ןופ ,רעדילג ןופ ליּפש ַא ןעועג זיא סע .רעּפרעק ןכעלשטנעמ ןופ
 -עגסיוא רעד .קיזומ טימ לופ ,םטיר ןופ ליּפש ַא ,סיפ ןוא טנעה

 טָאה רעטעברַא ןכעלטנגוי םעד ןופ ףוג רעטעװערָאהרַאפ ,רעטקיניײּפ
 ןביוהעגפיוא ,ןקור ןייז ךיז טָאה טכיילגעגסיוא .,ןוקית ַא ןעמוקַאב
 ,(1933 ,9 'רנ "רעקעוו-טנגוי, ,ןעזָאר .י רעב) ,ּפָאק ןייז ךיז טָאה

 ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז ןטסעפ-ןרוט עכעלטנפע עסיורג
 ןופ לבוי ןקירעי10 םוצ .טעטש ערענעלק ןיא ךיוא יו ,שזדָאל
 16 ךיז רעטניה טַאהעג ןיוש רע טָאה שזדָאל ןיא *ןרעטשנגרָאמ,
 ,ןטסעפ-ןרוט עטריפעגכרודַא

 עקינייא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה ?ןרעטשנגרָאמ , רעד

 -ניא יד ןעמ טָאה קידנעטש טשינ ,דנַאלסי}וא ןיא סעדַאיּפמילָא

 -טנַא טנָאקעג לַאנָאיצַאנרעטניא-טרָאּפס ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןעגנודַאל

 -סױרַא טגָאזעגּפָא ךיז גנוריגער עשילױּפ יד טָאה לָאמ ליפ .ןעמוקנגעק
 ערעדנַא ןשיװצ ,דנַאלסיוא ןייק רעלטרָאּפס-רעטעברַא יד ןזָאלוצ

 וצ 1937 ןיא ןרָאפ וצ ?רענַאירעטשנגרָאמ , 200 ןטָאברַאפ ןעמ טָאה

 ןעמ טָאה ערעדנַא עקינייא ןיא .ןּפרעװטנַא ןיא עדַאיּפמילֶא רעד

 ,טקילײטַאב ָאי ךיז

 ,רעט3 רעד ,"ןרעטשנגרָאמ , ןופ רָאפנעמַאװצ רעטצעל רעד

 ןיא ,גירק-טלעוו ןטייווצ ןרַאפ םישדח רָאּפ ַא לכה-ךס ןעמוקעגרָאפ זיא

 יד ןטַארַאב ךיז ןבָאה םרוטש ןקידנעמוקנָא ןופ ןטָאש ןיא ,1929 יַאמ
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 ןרעטנוא טרישרַאמ טָאה סָאװ ,הנחמ רעשידיי רעגניי רעד ןופ םיחולש
 ,יירט --- קרַאטש ,יירפ -- שירפ : ףור

 ןופ עיצַאזינַאגרָא עטסערג יד ןעוועג זיא "ןרעטשנגרָאמ , רעד
 רעד ףיוא לעיצעּפס ךייש סָאװ ,ןליוּפ ןיא טרָאּפס ןשיטסַאנמיג
 טימ ייס טרָא ןטשרע ןפיוא טקורעגסױרַא ךיז רע טָאה ,סַאג רעשידיי
 ,רעדילגטימ לָאצ רעד טימ ייס ,טעטילַאװק רעד

 -סױרַא) ?גנוטייצ-טרָאּפס, עכעלרעגריב יד טָאה גירק ןרַאפ
 רעד, -- גנוטייצ רעוװעשרַאו רעד ןופ גַאלרַאפ ןכרוד ןבעגעג
 םעד ןגעו עטעקנַא ןַא רענעייל עריא ייב טריפעגכרוד (?טנעמָאמ
 יד ,ןלױּפ ןיא בולק-טרָאּפס רעשידי רעטסערג רעד זיא'ס רעוו
 רעשידיי רעד ייב סערעטניא ןסיורג ַא ןפורעגסיורַא טָאה עטעקנַא
 ןיא ,טנקספעג ןבָאה רענעייל יד .דנַאל ןצנַאג ןיא טנגוי-טרָאּפס

 ייב בולק-טרָאּפס רעטסערג רעד זַא ,טייקכעלקריו רעד טימ םכסה

 רענעײל טנזױט 6 בורק ."ןרעטשנגרָאמ , רעד זיא ןליוּפ ןיא ןדיי
 ןיא טָאה סָאװ ,"ןרעטשנגרָאמ , תבוטל ןעמיטש ערעייז ןבעגעגּפָא ןבָאה
 יד .,גנונעכייצסיוא ןַא גנוטייצ רעד ןופ ןעמוקַאב םעד טימ תוכייש
 טימ טדערעג טָאה עסערּפ-טרָאּפס עשיליופ ןוא ששידיי עצנַאג
 ?ןרעטשנגרָאמ , ןופ ןעגנוכיירגרעד-טרָאּפס יד ןגעוו גנונעקרענָא

 םעד טימ טריפעגנָא ןרָאי עגנַאל ןבָאה עכלעוו ,יד ןשיווצ
 -דלָאג דרַאנרעב ,ץישזיּפ םייח ר"ד :ןעוועג ןענעז ,*ןרעטשנגרָאמ,
 "יג ןוא לאכימ ,ךירדירפ ןמלז ,רענייפ ןָאעל ר"ד ,ךעשזָא יצירוַאמ ,ןייטש

 -לעג סירָאמ ,ץרַאװש סחנּפ ,יקסווָאקטָאנ המלש רעינישזניא ,שיפּפעלק ַאנ

 לשרעה ,לעטייא .א ,דייז .י ,ּפָאקנעצַאּפש ענער ,טילב ןַאיצול ,ןָארב
 -טלעוו רעטייווצ רעד תעב ,רעטעּפש ןבָאה ייז ןופ ליפ .א.א קענילמ
 "נגב רעשידרערעטנוא רעד ןיא לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג ,המחלמ

 -לירּפַא ןופ דנַאטשפױאדָאטעג ןיא טקילײטַאב ךיז ,גנוגעווַאב רעשיד
 ,רענייפ ןָאעל -- ירד .טיט-ןדלעה ַא טימ ןלַאפעג ןוא 1943 יַאמ

 רעטייווצ רעד תעב ןענעז --- ןײטשדלָאג דרַאנרעב ןוא ךעשזָא יצירוַאמ
 -רעטנוא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ ןעוועג המחלמ-טלעוו
 | .ןלױּפ ןיא "דנוב , ןשידרע
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 ןיא "טפנוקוצ  דנוב-טנגוי ןופ עטכישעג רעצנַאג רעד ןיא
 ןביוהרעד וצ ןבערטש סָאד םידָאפ רעטיור ַא יוו ךרוד ךיז טיצ ןליוּפ
 יד ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ רעד ,שילַארָאמ ןוא קיטסייג טנגוי יד

 טגרָאועג ןוא טרעלקעג זיולב טשינ ןבָאה רעטרע יד ףיוא ןטעטימָאק
 עכעלטנפע עריא ןגעוו ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעו
 ןופ טעברַא רעקידהגרדהב רעליטש רעד ןגעװ ךיוא רָאנ ,סעיצקַא

 םעד ןטישרַאפ ןוא ןכַאמ רעלעמש ןגעװ ,שטנעמ םעיינ ַא ןעיצרעד
 רעגערט ערעייז ןוא םזילַאיצָאס ןופ ןלַאעדיא עכיוה יד ןשיווצ םוהת
 עסיורג יד ןייטשרַאפ .טיונ ןוא טעברַא ןופ עסַאמ רעַארג רעד ---

 ןוא רשוי רַאפ ןליפעג יד ןקעוו ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןסעצָארּפ
 ןדעי ןופ ןטייקיאעפ ענעגרָאברַאפ יד ןעלקיװטנַא ןפלעה ,טייקנייש
 טָאה ליצ םעד -- ןועטקַארַאכ עקרַאטש טימ ןשטנעמ ןעיצרעד ,דיחי

 רעד ןופ גנואיצרעד ןוא גנודליב עשיטסילַאיצָאס יד טלעטשעג ךיז
 יד ןסקַאװעג ןענעז רָאי ןקידרעטייו ןדעי טימ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 ,ןטַאטלוזער יד ןעוועג ןענעז רערַאבטכורפ ןוא ןטייקכעלגעמ

 סָאד ךיז ןעמ טָאה ,לייט ןטייוצ ןיא סנָאמרעד ןיוש זיא'ס יוװ

 ףרוד ,טעברַא-זיירק רעשיטַאמעטסיס ךרוד ןכיירגרעד וצ טימַאב
 -רָאפ ןוא ןטרעצנָאק ,ןעגנוזעלרָאפ ,ןעילפנעמַאזוצ ןוא ןרעגָאל ,ןסרוק

 עיצַאזינַאגרָא יד .,םינפוא ערעדנַא ענעדישרַאפ ךרוד ןוא ןעגנולעטש

 -רַא רעד טָא ןופ רעריפנָא יד ןדליבסיוא טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה

 טריפעגכרוד טייצ ֹוצ טייצ ןופ ןענעז טעטש ערעסערג ייר ַא ןיא .טעב

 טעדליבעג ןענעז סע ואװ ,ןלוש"ןטנערעפער עלעיצעּפס ןרָאװעג

 ץוחַא .טעברַא-גנורעלקפיוא רעד רַאפ רעריפנָא עכעלטנגוי ןרָאװעג

 טָאה'מ וואו ,ןצנערעפנָאק-רוטלוק עלעיצעּפס ןעמוקעגרָאפ ןענעז םעד

 רַאלק ןוא טעברַא רענעוטעגּפָא רעד ןופ לכה-ךס ַא ןגיוצעגרעטנוא

 ,ןעמעלבָארּפ ייר ַא טכַאמעג

249 
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 עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,19236 ,רעבָאטקָא ןט9--7 םעד
 267 ןעמוקעג ןענעז סע רעכלעוו וצ ,ץנערעפנָאק-רוטלוק עט3 יד
 ,דנַאל ןקע עלַא ןופ טעטש 67 ןופ ןטַאגעלעד

 טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןעמָאנ ןיא טנפעעג טָאה ץנערעפנָאק יד
 -לַארטנעצ ןופ ןעמָאנ ןיא ;ץישפיל עקשָאי "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ
 ןופ ןעמָאנ ןיא : רעטלַא רָאטקיװ טדערעג טָאה "דנוב , ןופ טעטימָאק
 ןופ :עקָאה יליו --- לַאנָאיצַאנרעטניא-גנואיצרעד ןשיטסילַאיצָאס
 -לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ +: רענּפַאװ ןמלק --- ?"ףיקס ,

 ;ןַאדשזַאק,ש.ח --- עירָאטַאנַאס-םעדעמ ןוא עגיל-רוטלוק ,עיצַאזינַאגרָא
 -טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ
 -ןעיורפ-רעטעברַא עשידיי) ףַאי ןופ ;יקסװָאקדַאל --- עיצַאזינַאגרָא

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַארידנַאל ןופ ;הניד -- (עיצַאזינַאגרָא
 .(רוטרַא) םיובלעגיז ,ש --- ןענייארַאפ

 עקידנגלָאפ ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז ץנערעפנָאק רעד ףיוא

  ןטַארעּפער

 -ץפער .רוטלוק-ןסַאמ רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד
 .ןָאסלעדנעמ .ש :טנער

 ,רעטלַא רָאטקיװ --- םזילַאטיּפַאק ןופ סיזירק-רוטקורטס רעד 2
 --- טפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןיא ןעגנומערטשדןעיידיא יד 2

 "מוא ,ס.פ.ּפ ןופ רעוט-רוטלוק ןוא רעריפ) יקסניּפַאשט שזעימישזַאק
 רעד רעטנוא םישטנעיװשָא ןופ רעגַאל ןיא המחלמ רעד תעב ןעמוקעג
 .(עיצַאּפוקָא-יצַאנ

 -ַאב רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא ןטיירטש עשיאיידיא יד 4
 ,ץישפיל עקשָאי --- גנוגעוו

 -- גנואיצרעד:טנגוי עשיטסילַאיצָאס ןוא עשיטסישַאפ 5

 ,גרעבסגילק השמ
 .רעלָא ןָאעל -- ןעמעלבָארּפ-טנגוי ענרעדָאמ 6
 ,רענּפַאװ ןמלק --- טנגוי רעזנוא ןופ ןבעל-רעגייטש .7
 ,טילב ןַאיצול --- גנוגעווַאב-טנגוי עקיטייצטנייה .8
 יקזדורגָאװַאנ ,ע -- עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ לָאר יד 9

 ,רערעש .ע יו"ד --- םזיסקרַאמ ןופ ןעמעלבָארּפ עקיטציא יד .0
 קירנעה -- טייצ רעקיטנייה רעד ןיא עגַארפ-טכַאמ יד 1

 .ךילרע
 ;סעיצקעס-טּפױה ייווצ ןיא טלייטעצ ךיז טָאה ץנערעפנָאק יד

 עטייוצ יד :עדנַאגַאּפָארּפ ןוא גנואיצרעד ,גנורעלקפיוא רַאפ ענייא
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 -ָאילביב ,ןזיירק עשיטַאמַארד ,ןרָאכ) גנואיצרעד רעשיטעטסע רַאפ ---
 -עג ןבָאה עיסימָאק רעטצעל רעד ףיוא .(רוטַארעטיל ענייש ,ןקעט
 רַאקעטָאילביב רעד ,ןײטשטַאלג .י רעקיזומ רעד ןטַארעפער ןטלַאה
 .' רערעליקיומ רעד ןוא ןָאסנרעּפ .מ רעסישזער רעד ,קורק .ה
 ,יקסנַאיּפמורט

 .רעכעלרעייפ ַא ןעוועג זיא ץנערעפנָאק רעד ןופ סולש רעד
 טנזיוט ייווצ רַאפ *ישטשָאװָאנ , לַאז-רעטַאעט ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רע
 -עד ערעסערג ַא ןעמוקעג ךיוא זיא סע .עכעלטנגוי עטלמַאזרַאפ
 ףיױא סעדער יד ץֹוחַא .ןטסילַאיצָאס עגניי עשיליוּפ ןופ עיצַאגעל
 זיא ,"טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רוטלוק עיינ יד, עמעט רעד

 טנגוי רעד ןופ טריפעגסיוא ,לייט-טרעצנָאק רעכייד ַא ןעוועג ךיוא
 ,.אפוג

 ןעמוקעגרָאפ עשרַאװ ןיא ןיא 1937 רעבמעצעד 25 זיב 11 ןופ
 סע .ײר רעד טיול עטירד יד ,לוש-ןטנערעפער עקיכָאװ-יײװצ ַא

 ןעמוקעג .טעטש 36 ןופ רעליש 73 טקילײטַאב ריא ןיא ךיז ןבָאה
 -ָארָאה ןוא ןופצ ןופ ענליוו יוװ ,ןקע עטסטייוו יד ןֹופ ןליפַא ןעמ זיא
 טָאהמ .גָאט ַא העש 8 ןעמ טָאה טנרעלעג .םורד ןופ ָאקנעד
 ןענייז סע .םינינע עשיטערָאעט ןוא עשיטקַארּפ טימ ןעמונרַאפ ךיז
 ןופ ,"דנוב  ןופ רעוט 25 .סעמעט 28 ףיוא סעיצקעל 98 ןעוועג
 גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשילרּפ רעד ןופ ןוא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי
 ןופ ןיז ןלופ ןיא ןעועג ןיא סָאד .סעיצקעל יד ןטלַאהעג ןבָאה
 ןופ רעטלע ןיא -- רעליש יד .טעטיזרעווינוא-רעטעברַא ןַא טרָאװ

 "שגוצ ןוא הדמתה סיורג טימ טעברַאעג ןבָאה -- רָאי 20 זיב 7
 .ןעמעלבָארּפ עטרירַאב יד ןגעװ ןטעברַא עכעלטפירש טלעטש

 טפָא ךעלגעמ ןעװעג טשינ זיא תואצוה עסיורג יד תמחמ
 -עד טָאה ןעמ .בַאטשסַאמידנַאל ןיא ןלוש-ןטנערעפער ןריפוצכרוד

 -ערג יד ןיא ןלוש-ןטנערעפער ענָאיַאר טנדרָאעגנייא ךיוא רעביר
 ןופ עכעלטננוי ןעמוק ןגעלפ סע ןיהואוו ,ןרעטנעצ-ץניװָארּפ ערעט

 דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .ךעלטעטש עקימורַא יד

 יָארּפ סָאד טיירגעגוצ םירבח עקיטרָא טימ טעברַאנעמַאזוצ ןיא טָאה

 ןענעז ןלוש עכלעזַא ,.ןרָאטקעל עקירעהעג יד טגרָאזַאב ןוא םַארג

 ,טעטש ערעדנַא ייד ַא ןיא ןוא ענליוו ,קָאטסילַאיב ,שזדָאל ןיא ןעוועג

 1933 ןיא לוש-ןטנערעפער רעקיגָאט-6 רעד ףיוא ןענעז שזדָאל ןיא

 -רטעיּפ ,וָאקרָאזָא ןופ 20 ןוא שזדָאל ןופ 11 -- רעליש 21 ןעװעג
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 ,ועליס ,שילַאק ,וועינוא ,וָאבַארג ,ערבָאד ,ַאילָאװ - ַאקסנודז ,ווָאק
 ,וָאטַאכלעב ןוא רעדנַאסקעלַא ,קערוט

 רענעייל עטסעב יד טלעטשעגוצ טָאה טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד
 -סיזקע טָאװ לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא .רעכיב עשידיי ןופ

 יד ןפָארטעג טָאה'מ ואוו ,ןקעטָאילביב עכעלטע רעדָא ענייא טריט

 עויטקַא סלַא ךיוא רָאנ ,רענעייל סלַא ןיולב טשינ טנגוי-רעטעברַא
 ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןבָאה רעטרע ייר א ןיא .רעיוב ןוא רעוט
 "וצ ןקיסַאּפ ַא טימ ןקעטָאילביב ענעגייא טלעטשעגפיוא דנוב-טנגוי
 ןענָאיַאר עקינייא ןיא ןעמ טָאה ןרָאא עטצעל יד .רעכיב ןופ ביילק
 עשיטסילַאיצַאס טימ ןקעטָאילביב עקידנרעדנַאװ טריזינַאגרָא ךיוא
 ,לטעטש וצ לטעטש ןופ ןרעוו טקישעג ןגעלפ סָאװ ,רעכיב

 עכייר עסיורג ןעוועג ןענעז טָאטש ןיא םגה ,לשמל ,ענליוו ןיא
 -פיוא עיצַאזינַאגרָאטפנוקוצ , יד ןגעווטסעדנופ טָאה ,ןקעטָאילביב

 ןיא .רעכיב טנזיוט רעביא טימ קעטָאילביב ענעגייא ןַא טיובעג
 -עיצַאזינַאגרָא רעד ןֹופ רענעייל עקידנעטש לָאצ יד טָאה 1927 רָאי
 ,200 ןפָארטַאב קעטָאילביב

 ןיא קעטָאילביב רעד ןופ לָאר יד ןעוועג זיא רעקרַאטש ךָאנ
 טָאה (ןילָאוװ) שטיטודזָא יו ,לטעטש ןיילק ַאזַא ןיא ,לטעטש םעניילק
 ןוא .רעכיב טנזיוט 2 ןופ קעטָאילביב ַא טיובעגפיוא ?טפנוקוצ , יד
 ;ריא ןגעוו ןענעייל רימ

 -זַא םעניילק םעד ןיא לקניוו רעקיטכיל רעקיצנייא רעד זיא יז;
 "טפנוקוצ , רעשטיטודזָא רעד ךרוד ןענעז רָאי 14 יד רַאפ .שטיטוד
 רעד ןיא ןײרַא זיא לייט ַא .עכעלטנגוי רעטרעדנוה ןעגנַאגעגכרוד

 ןוא טעטש ענעדישרַאפ רעביא ןפרָאװעצ ןענעז ערעדנַא ,ײטרַאּפ

 -רַאפ ייז טָאה סע -- וויסַאּפ ךעלטפַאשלעזעג ןענעז ליפ .רעדנעל
 עכעלנעזרעפ סָאד ןוא םויק ןרַאפ ףמַאק רערעטיב רעד ןעגנולש
 -רעד עלַא .טניירפ ערעזנוא ןבילבעג ייז ןענעז עלַא רעבָא ,ןבעל
 ןעגנַאגעגכרודַא ןענעז ייז ןעוו ,ןרָאי ענעי דובכה-תארי טימ ייז ןענָאמ
 ,"טפנוקוצ , ןופ לוש-גנואיצרעד עשיטסילַאיצָאס יד

 ,(1927 ,21 'רנ ,"רעקעוו-טנגוי

 -וצ , דנוב-טנגוי םייב טריטסיזקע ןבָאה טעטש רעקילטנעצ ןיא
 ןבָאה רעטרע עקינייא ןיא .ןזיירק עשיטַאמַארד ןוא ןרָאכ "טפנוק
 -טסניק עקידנטיידַאב ַא טכיירגרעד ןזיירק עשיטַאמַארד ןוא ןרָאכ יד
 ןופ רָאכ רעד ןעגנַאגעג ןענעז טרָא ןטשרע ןפיוא .ךיוה עשירעל
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 -יד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עשרַאװ ןיא ?טפנוקוצ , דנוב-טנגוי

 רעד רעטנוא עידוטס עשיטַאמַארד יד ןוא ןײטשטַאלג .י טנעגיר
 -עגסיוא ןיילַא רעטצעל רעד --- ןָאסנרעּפ ,מ רעסישזער ןופ גנוריפנָא
 ןבָאה ךעלרעמעק עשירעלטסניק עדייב ."טפנוקוצ , רעד ןיא ןטקַאװ
 ןעמונרַאפ רע טָאה ,רָאכ םעד ךייש סָאװ ,1926 טניז טריטסיזקע

 רעכייר ןייז ,ןליוּפ ןיא ןֹרָאכ עשידיי 5 עטסעב יד ןשיװצ טרָא ןַא
 "-גַאזעג עשיסַאלק ,רעדיל-רעטעברַא ןופ ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפער
 -עייפ-רעטעברַא ףיוא ןטערטסױרַא טגעלפ רע .רעדיל-סקלָאפ ןוא ןעג

 טָאה רָאי סעדעי .ןעגנומענרעטנוא עכעלטנפע עסיורג ןוא ןעגנור
 טרירטסנַאמעד טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,טרעצנָאק ןסיורג ַא ןבעגעג רע
 -סיֹוקע ןייז ןטלַאהעגנָא טָאה רָאּכ רעד ןגענוכיירגרעד עיינ ענייז
 ךיוא םורָאװ .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עיצַאדיװקיל רעד זיב ץנעט
 ןעגנוזעג רעטייוו רָאכ-"טפנוקוצ , רעד טָאה ןרעיומ-ָאטעג יד ןשיווצ
 -עיש רעכעלשטנעמ ןופ ,ןפָאה ןוא ןביולג ןכעלרע ןופ רעדיל ענייז

 .דיירפ ןוא טייק
 -יל ןעגנוזעג טָאה "טפנוקוצ , רעװעשרַאװ רעד ןופ רָאכ רעד ,

 ןוא רענעט עשיױיל עטסלעטבוס יד ןיא טעמוא ןוא רעיורט ןופ רעד
 -םיֹוא ןופ ןעגנַאלק עקיטכעמ ןנָארטעצ ךיז ןבָאה ךָאנרעד דלַאב
 -טלעװ ןשילַאקיװמ ןופ ושיטָאמ רעשיסַאלק א .ףמַאק ןוא זיורב
 ןענח עשידיי טנזיוט טימ דיל-סקלָאפ ךעליירפ א םעדכָאנ ןוא רצֹוא
 םעד רעקיטסולטנבעל ,רעקיברַאפ טכַאמעג טָאה טײקיטרַאנדישרַאפ יד
 -טסניק ערעכעה ֹוצ רעטייו סָאװ טריפעג ןוא וויטקעלָאק-רעגניז
 -עלָארּפ ןוא ָאוינ רעשירעלטסניק רעכיוה .,ןעגנוכיירגרעד עשירעל
 "וצ ןופ ןכירטש-טּפױה יד ןעוועג ןענעז טייקנביוהרעד עשירַאט
 ןימ, סעצרפ ,ל .י ןעגנולקעג טָאה סע קרַאטש יװ ,רָאכ-"טפנוק
 רעסיורג רעד ןופ גָאטרָאי םוצ ."עמשטערק ַא זיא טלעװ יד טשינ

 ןלעיצעּפס ַא טיירגעגוצ רָאכ רעד טָאה עיצולַאװער רעשיזיוצנַארפ
 עשידיי יד .רעדיל ערענָאיצולָאװער עשיזיוצנַארפ ןופ טרעצנָאק

 -ירפ סכיירקנַארפ ןופ טסייג םעד טשירפעגפיוא טָאה טנגוי-רעטעכרַא
 "עגסיוא זיא טפַארק רעסָאװ טימ .,רעטכעט ןוא ןיז עקידנביל-טייה
 רעד ןיא .,"ןלייפ יירד, דיל עשיטסישַאפ-יטנַא סָאד ןרָאװעג ןעגנוז

 רעטנזיוט טלמַאזרַאפ ןענעז קריצ רעװעשרַאװ ןופ עדייבעג רעקיזיר
 ןרעה םעטָא םענעטלַאהעגנייא טימ ןוא ןטסילַאיצַאס עשידיי עגניי
 ןרעוו טעוװ טלעװ יד ,ַא, : רעגניז ןגניי ןופ םיטש עקידנעגנילק יד ייז
 ןטרעצנָאק עכעלרעי יד . .."רעסעב ןרעוו טעװ טלעװ יד ,ָא : רענעש
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 ,טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ בוט-םוי ַא ןעוועג ןענעז רָאכ ןופ
 ,ערענָאיצולָאװער ,עשיסַאלק ןופ קיאזָאמ ַא --- רעדיל ענעגנוזעג יד
 רעד ךיז טָאה גנונעקרענַא סיורג ,רעדיל-רעטעברַא ןוא-סקלָאפ
 ַא ןיא ןריזיטַאמַארד ןוא ןריזינעצסניא םייב ןברָאװרעד ךיוא רָאכ
 "טקלָאפ ןוא -רעטעברַא ענעדישרַאפ טײקצנַאג רעשינעצס-וויטקורטסנָאק

 ןענעז רָאכ-"טפנוקוצ, רעװעשרַאװ ןופ סולפנייא ןרעטנוא .רעדיל

 ערעדנַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצ , יד ןרָאװעג טגערעגנָא ךיוא
 ,ןרָאכ-"טפנוקוצ , קיטעט ןעוועג ןענעז סע ואוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש
 ראו ןטימ גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג ןענעז ןרָאכ רעצניװָארּפ יד
 -עשרַאװ רעד .רעטסומ ַא ייז רַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,רָאכ רעוועש
 טנעגיריד רעריפ ןקירָאײגנַאל ןייז טימ שארב רָאכ-"טפנוקוצ , רעוו
 רעד טימ ןעמַאװצ ןעמוקעגמוא זיא ןײטשטַאלג .י רָאטיזָאּפמָאק ןוא
 ,ןָאסנרעּפ .מ) ,"עשרַאװ ןופ הדע רעשידיי רעצנַאג

 ,ןגָאז ןעמ ןעק "טפנוקוצ , רעד ייב ןפורג-רעטַאעט יד ןגעוו
 ,ןרעטַאעט עקידנריטסיזקע ןכַאמוצכָאנ טימַאב טשינ ךיז ןבָאה ייז זַא
 טגָאז סע סָאװ ,ןרעה רעדיוװ רימָאל .געוו םענעגייא ןַא טכוזעג רָאנ
 רעוועשרַאװ רעד ןופ רעסישזער רעד -- ןָאסנרעּפ .מ םעד ןגעוו
 ,."טפנוקוצ , רעד ייב עידוטס רעשיטַאמַארד

 -סקע ןבָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי םייב ןזיירק עשיטַאמַארד יד,
 ןרעװ וצ ידכ ,געוו ןקיסַאּפ םעד ןענופעג ןוא טכוזעג ,טריטנעמירעּפ
 טָאה'מ .טעברַא-רוטלוק רעשיטסילַאיצָאס רעד ןֹופ לײטידנַאטשַאב ַא
 ךיז ךיוא ןוא גנולייוורַאפ םשל ליּפש םתס ןבעג טלָאװעג טשינ
 רעד .רעטַאעט ןשירָאטַאטיגַא ןַא ןופ ךַאלפ רעד וצ טזָאלעגּפָארַא טשינ

 רעשירעלטסניק ךיוה ןופ קרעװ ןופ ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפער

 רַאפ רעטסומ ַא ןעוועג עשרַאװ זיא לַאפ םעד ןיא ךיוא .טעטילַאװק

 יד זיא עּפורג-ןרָאטַאמַא עשיטַאמַארד ַא סלַא .טעטש ערעדנַא ייר ַא

 -רעטעברַא יילרעלכ ףיוא ןטערטעגפיוא עידוטס-"טפנוקוצ , רעװעשרַאװ

 יד ןעוועג רעבָא ןענעז רקיע רעד .ןעגנומענרעטנוא ןוא ןעגנורעייפ

 ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד קידנעטשטסבלעז ןענעז סָאװ ,ןעגנוריפפיוא

 ןיא .טעטש ערעדנַא ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ןלַאז-רעטַאעט ענעדישרַאפ

 ןופ טעברַא:רעטַאעט עשירעלטסניק יד קעװַא זיא ןעגנוטכיר יירד
 עשיטילָאּפ ,2 ;עידעמָאק ןוא עמַארד .1 :עידוטס-?טפנוקוצא רעד

 -יפפיוא-ןסַאמ עשיטסַאלּפ-לַארָאכ ,3 ; עריטַאס עכעלטפַאשלעזעג ןוא
 ,ןעגנור
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 יז טָאה רעטעברַא עשידיי יד ןופ סעינַאּפמַאק-לַאװ יד וצ
 ןבָאה סָאװ ,ןעמַארגָארּפ װער עשיטילָאּפ טיירגעגוצ לָאמ עכעלטע

 ןסױטשעגנָא ךיז ןעמ טָאה לָאמ ןייא טשינ .םלוע ןסיורג ַא ןגיוצעגוצ
 ַא טימ טָאה סָאװ ,רוזנעצ רעד ןופ טפיטשיילב רעטיור רעד ףיוא
 טשינ ןלָאז עריטַאס יד ןוא ץיוװ רעד זַא ,טקוקעגכָאנ גיוא ףרַאש
 -וצ, רעד ןופ עיציבמַא יד .טליצעג טָאה'מ ןיהואוו ,טרָאד ןפערט
 ןַא ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא ףוסל ןוא ןסקַאװעג זיא עידוטס-"טפנוק
 רעקידנעטש סלַא ןעניד טפרַאדעג טָאה סָאװ ,לָאז-רעטַאעט רענעגייא
 טָאה טכַאמ-הכולמ יד .רעטַאעט-טנגוי ןשיטסילַאיצַאס ןוַאפ לקניוו
 סָאד ןוא גנומענרעטנוא רעטגַאװעג רעד ףיוא םורק טקוקעג רעבָא
 -"טפנוקוצ, יד ןכלעוו טימ ,עטסלעניגירָא סָאד .,ןטָאברַאפ רעטַאעט
 עשיטסַאלּפ-לַארָאכ יד ןעוועג ןענעז ,טנכייצעגסיוא ךיז טָאה עידוטס
 ,טרָאװ ןשיטעָאּפ ןקידעבעל ןופ זעטניס ַא --- ןעגנוריפפיוא-ןסַאמ
 -רעד ןלָאז .ןָאט ןשילַאקיזומ ןוא םטיר ןוא גנוגעוװַאב רעשיטסַאלּפ
 -םיוא ןופ ןקָאלג יד ןיא טגנילק  :יײז ןֹופ עכעלטע ןרעוו טנָאמ
 "טנעה , ;(קנאלגעש ָאנורב) "טנגוי ןופ גָאט , ;(קיווייל .ה) ?דנַאטש

 -- ןָאזרעדָארב .מ) "ךורברעביא; :;(ןרָאהנײא ,ד) ?םעיווקער, ןוא

 ,"(רעליּפש 0
 ןבָאה "טפנוקוצ , רעד ןופ עידוטס עשיטַאמַארד יד ןוא רָאכ רעד

 -עברַא ןשידיי ןסיורג ןופ ןבעל ןיא ןייש-ןענוז ליפ טגנערבעגניירַא
 .עשרַאװ ןיא ץוביק-רעט



 ןרעגַאל .וז

 ןעוועג ןרעגַאל יד ןענעז ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא יו רעמ ךָאנ

 ןבָאה ןרעגַאל יד .גנואיצרעד ןופ םעטסיס ןיא גניר רעקיטכיוו ַא
 םעד ןבעג םדוק .ןשינעפרעדַאב עכעלטע ןקידירפַאב טפרָאדעג
 וצ טסַאּפעגוצ ,טרָא-וױּפָא ןַא ןטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא ןכעלטנגוי
 יד ןדנוברַאפ ןעמ טָאה םעד טימ .טנעמַארעּפמעט ןוא טימעג ןייז
 ןוא ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןוויטקעלָאק םוצ ןעניואוועגוצ ןופ עכַאגפיוא
 יד סָאד טָאה טריפעגנייא .רוטַאנ רעד וצ ךיז ןרעטנענרעד ןופ

 -רַאפ לענש סע ךיז טָאה םעדכָאנ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ
 ,דנַאל ןרעביא טיירּפש

 עכיוה יד ןיא רעדָא דלַאװ ַא ןיא ,לקניװ:-רוטַאנ םענייש ַא ןיא
 -עג ןופ קילבוּפער ַא טיובעגפיוא ןעמ טָאה ,ןליוּפ-םורד ןיא גרעב
 ןילַא ןוא טפַאשטריװ יד טריפעג ןיילַא ןבָאה עכעלטנגוי יד ,ןטלעצ
 ,םַארגָארּפ ןטלעטשעגטסעפ ַא טול ךרודַא ןענעז געט יד ,טכָאקעג
 עקידנענערב ןופ ןרעייפ ייב טגנערברַאפ ןעמ טָאה ןטנוװָא יד ןיא
 טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןקילבוּפער-רעגַאל יד .רעטייש-ץלָאה

 ,ןרָאי יד ןיא .גנומיטש רענעביוהעג ןוא טייקנייש ,גנונדרָא רעייז
 ,ןליוּפ ןיא םזיטימעסיטנַא ןופ טעילַאװכ יד ןביוהעג ךיז ןבָאה'ס ןעוו
 -נגעק :ענַאגפיוא ןַא ךָאנ טימ ןרָאװעג ןדנוברַאפ ןרעגַאל יד ןענעז
 -טנגוי יד .םירעױּפ יד ןשיװצ טפיג ןשיטימעסיטנַא םעד ןקריוו
 טדערעג ןוא רעפרעד עקימורַא יד ןיא טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה עכעל
 יז ןשיװצ טליטעג ןוא ןגַארפ עלעוטקַא ןגעוו םירעיּפ יד טימ

 ןרעװ ןדַאלעגנייא ןגעלפ םירעױוּפ עשיליוּפ .ןרושָארב ןוא ןפורפיוא

 ןקרַאטש ַא טכַאמעג ייז ףיֹוא טָאה סָאד ןוא ןעגנורעייפ-רעגַאל יד וצ
 ןדיי עכלעזַא; וַא ,טגָאזעג םירעיוּפ ןבָאה לָאמניא טשינ ,םשור
 ןבָאה םישדח:רעמוז יד ןיא ."ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ייז ןבָאה
 ןוא טעברַא-דלעפ וצ טלעטשעג ךיוא ךיז ןרעגַאל יד ןופ עכעלטנגוי
 -ַּפָארַא םייב ןטעברַא ערעייז ןיא םירעיוּפ יד ןפלָאהעגוצ ךעלטניירפ

 ,האובת יד ןעמענ
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 -גובעלרעביא עלענָאיצַאמע טימ לופ ןעוועג ןענעז ןרעגַאל יד

 רעגַאל רעד ןעוועג זיא ןעגנובעלרעביא ןיא ךייר סרעדנוזַאב .ןעג
 ,גרעב"ן'זיקסעב יד ןיא ,קצנָאל ןיא עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןֹופ
 200 רעביא טגנערברַאפ ןבָאה רענַאל םענעי ןיא .19234 רָאי ןיא
 -ףַאֿפ עסיורג ַא ןכָארבעגסױא זיא דָארג .עשרַאװ ןופ עכעלטנגוי
 סָאװ ,רענַאל םעד ןסָאגרַאפ טָאה ץעיַאנוד ךייט רעד ןוא גנוציילפ
 ,עכעלטנגוי יד ןענעז געט עכעלטע .גערב םייב ןענופעג ךיז טָאה

 ןטינשעגּפָא ןעוועג ,גרַאב ץיּפש ַא ףיוא טעװעטַארעג ךיז ןבָאװ עכלעוו
 -ַאב עכעלטנגוי יד ןבָאה ,טנעמָאמ ןשיטירק ַא ןיא .טלעוו רעד ןופ

 -ָארעַא ןַא ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ייז טָאה'מ סָאװ ,זיּפש ךעלקעפ ןעמוק
 טנכייצעגסיױא קרַאטש ךיז טָאה גנוציײלפרַאפ רענעי תעב .,ןַאלפ
 ךיז טָאה רעכלעוו ,שיפּפעלק לאכימ דלעהדָאטעג רעקידרעטעּפש ועד
 טעװעטַארעג ןוא ץעיַאנוד ןֹופ סעילַאװכ עקידנסייר יד ןיא ןפרָאװעג

 רעקידנעמיווש ַא ןיא לגיוו ַא ןיא ןגעלעג ןיא סָאװ ,דניק שירעיוּפ ַא

 ,עטַאכ
 לָאמליט .קיטַאלג ּפָארַא ןרענַאל יד ןענעז קידנעטש טשינ

 שכלעוו ,סענַאגילוכ עשיטימעסיטנַא טימ ןפמעק וצ ןעמוקעגסיוא זיא

 ,טגני-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רעטרע-ורּפָא יד טריקַאטַא ןבָאה
 ,תורצ קינייװ טשינ ןָאטעגנָא טָאה יײצילַָאּפ יד ךיוא

 22 ןעװעג דנַאל ןקע ענעדישרַאפ ןיא ןענעז 1928 רָאי ןיא

 ןענעז ןיבמָאג ןוא קצָאלּפ ןשיװצ רעגַאל ןלַאוטנעצ ןיא ןרעגַאל

 יד ןיא .,טנזיוט 3 דנַאל ןצנַאג ןיא ,רעמענלייטנָא 295 ןעוועג
 ינוי ןט-30 ןזיב ןט-15 ןֹופ ןיא ןיבמָאג ןוא קצָאלּפ ןשיווצ רעדלעוו
 -נָא ןבָאה סע .לושירעגַאל עטשרע יד ןרָאװעג טריפעגכרוד ךיוא

 לוש רעד ןופ םַארגָארּפ סָאד .עכעלטנגוי 50 ךרעב ןעמונעגלייט
 ,טפַאשנסיװ-רוטַאנ (1 :ןדנַאטשנגעק עקידנגלַאפ ןעמונעגמורַא טָאה
 עיגָאלָאכיסּפ ןופ ןפירגַאב-טנורג (4 ,ףליח עכיג (3 ,שינטנעקדדנַאל (2
 -כעט ןוא יוב (6 ,גנוריפנָא רעייז ןוא ןגולפסיוא (5 ,גנואיצרעד ןוא
 ןעיירעליּפש עשיטיוקס (8 ,ןעגנולײװרַאפ-רעגַאל (7 ,רעגָאל ןֹופ קינ

 .רעגַאל ןופ טּפַאשטריוװ (9
 ןיוש טָאה גירק ןופ ןטָאש רעד ןעוו ,19239 רָאי ןשיגַארט ןיא

 ןרעגַאל ייר א ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענעז ,ןליוּפ ןופ דרע יד טקעדַאב
 -בול ,קָאטסילַאיב ,ענליוו ,שזדָאל ןיא סעיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצ , יד ןופ

 ,ײמָאלָאק ,ץיװָאנסַאס ,עקַָארק ,קצול ,קעוואלצַאלװ ,שטירזעמ ,ןיל

 טָאה עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד .עשרַאװ ןוא ווָאנרַאט ,םינָאלט
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 םעד טנפעעג ךיז טָאה סָאװ ,רעגַאל ןלַארטנעצ ןסיורג ַא טנדרָאעגנייא
 רע טָאה ןכָאװ 6 .,טנגעג רעקוואלצָאלװ ןופ רעדלעוו יד ןיא ינוי 5

 ,גירק ןקידנעמוקנָא ןופ ןברק ַא ןלַאפעג זיא ןוא טריטסיזקע

 גנונעדרָארַאפ ַא טיול ןענעז ירפ רעד ןיא ילוי 29 םעד גָאטיירפ ,

 רעװעשרַאוװ ןופ ןרעגַאל יד ןרָאװעג טרידיווקיל עטסָארַאטס רענּפיל ןופ
 ,קעװאלצָאלװ רעטניה ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,"ףיקס, ןוא "טפנוקוצ,
 -יוא ןַא טכַאמעג ןוא טריזינַאגרָא קידנצנעלג ןעוועג ןענעז ןרעגַאל יד

 -עטסע ,ןייר ןעוועג ןענעז ייז .קורדנייא ןטנַאזָאּפמיא ךעלנייוועגרעס
 -םיוא םוש ןייק .ןייש רעייז ןוא ןטייקכעלמעװקַאב עלַא טימ ,שיט
 עווטסדואוועיָאװ רעד ןיא ץנעוורעטניא ןוא עװטסָארַאטס ןיא ןעגנורעלק
 ןענעז ?ןטסיפיקס , ןוא "ןטסיטפנוקוצ , 250 יד ,ןפלָאהעג טשינ ןבָאה
 סָאװ הלוע רעסיורג רעד ןופ ןייזטסואווַאב םעד טימ ןעמוקעגקירוצ
 -נעמוק םעד ןעימַאב וצ ךיז ןליוו ןקרַאטש ןטימ ןוא ,ןעשעג ייז זיא סע
 ,"ןרעגַאל ערעייז ןעיובוצרעדנַאנַאפ רענעש ןוא רעסעב ךָאנ רעמוז ןקיד

 ,(1929 ,16 'רנ .וו .י)

 ןופ ץענערג רעד ייב ,רעדלעוו רעקווַאלצָאלװ יד ןופ טייוו טשינ
 סָאװ ,ןקנַאט ענייז טלמַאזעג טלָאמעד רעלטיה ןיוש טָאה ,ןסיירּפ-חרזמ
 .ןלױּפ ןטכינרַאפ ֹוצ טזָאלעגסױרַא רעטעּפש שדֹוח ַא טימ טָאה רע
 טָאה'מ סָאװרַאפ הביס יד זיא סָאד זַא ,ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה טַאווירּפ
 טייז רעשיליופ רעד ןופ ךיוא םורָאװ ,רעגַאל םעד ןרידיווקיל ןסייהעג
 יד .ןעגנוטיירגוצ עשירעטילימ ןרָאװעג טכַאמעג טרָאד ןיוש ןענעז
 ןעיצַאב וצ טנורג ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי
 -מוא טימ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד וצ יורטוצמוא טימ ךיז
 ןעמונעגנָא סע ןבָאה ןוא רעײטשרָאפ-טכַאמ יד ןופ דייר יד וצ ןביולג
 ,רעדייל ,עכעלטנגוי יד ןבָאה לָאמ סָאד .ענַאקיש עכעלנייוועג ַא רַאפ
 ...טכערעגמוא ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז

 טביירש רעגַאל ןבלעז םעד ןיא געט עטצעל יד ןופ םענייא ןגעוו

 ןירעריפ ַא ןיוש רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ ַא טימ לכה'ךס) ןַאמפיש םירמ
 טימ ןלַאפעג זיא יז .גנוגעװַאב-"טפנוקוצ , רעשידרערעטנוא רעד ןופ
 ;(1943 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןפמַאק יד ןיא טיוט-ןדלעה ַא

 ןופ גנַאזעג סָאד ןיולב ךיז טרעה'ס .טּפָאלש ץלַא .ירפ זיא'ס,
 ןוז יד .סעילַאװכ-לסייװ יד ןופ שיורעג סָאד ןוא ןזָארג ןוא רעמיוב
 קידנטּכױלַאב ,רעמיוב עטכידעג יד ךרוד קיטכיזרָאפ ךרודַא ךיז טּפוטש
 ךיז טיירד ךַאװ יד זיולב .ליטש זיא'ס .ןטלעצעג עקידנּפָאלש ךָאנ יד
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 -יא טייקליטש יד טרעוװ לָאמַאטימ .,ץַאלּפ-רעגַאל םעד טיה ןוא םורַא
 טייוו ּפָא טגנילק ָאכע סנעמעוו ,ףור-קעוו ןקיכליה ַא ךרוד ןסירעגרעב
 עלַא ןפיול טָא ,קישיור טרעוו'ס ,ףיוא טכַאװ רעגַאל רעד .דלַאװ ןיא
 םוצ ןוא קיטסַאנמיגךגרָאמירפ רעד וצ טלייא ןעמ ,ןטלעצעג יד ןופ

 יד יװ ,סױוא שרעדנַא סעּפע טעז גָאט רעקיטנייה רעד  .ךיז ןשַאװ

 ןוא הרבח ןיוש ןעייטש לעּפַא ןרַאפ ךָאנ .געט-רעגַאל עקיטציא זיב
 דלָאב עקַאט ןרעוו עכלעוו ,ןעגנוטייצ-טנַאװ 2 ןקידנערַאפ םייב ןטעברַא
 בוש-םוי ןקיטנייה םעד טעמדיוװעג ייז ןענעז עדייב .ןעגנַאהעגפיוא
 "םוי רעקיטנייה רעד ."טפנוקוצ , רעזנוא ןופ לבוי ןקירָאי-20 םוצ
 ,רעריפ-רעגַאל רעד .לעּפַא ןכעלרעייפ ַא טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה בוט
 -קיװטנַא ריא ,עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןגעוו טדערעג טָאה ,אקוועטיל 'ה
 ןופ ןעמָאנ ןיא רעביא טקיש אקוועטיל 'ח רעד .,ןפמַאק עריא ןוא גנול
 -ימָאק רעװעשרַאװ ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ םעד סורג ַא רעגַאל ןצנַאג
 םוצ גנורעכיזרַאפ-טייהיירט ַא ךיוא יװ ,"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןֹופ טעט
 -רַא עקיטנייה יד ךרודַא זיא לענש ."דנוב , ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 .?לצַאלַאּפ ַא יװ ,טצוּפעגסױא ןוא טמיורעגפיוא זיא רעגַאל רעד .,טעב

 ערעייז ןקַאּפ ןוא ןציז ןטסירעגַאל עקידנרָאפקעװַא יד ןעוו,.,.

 -נערברַאפ רימ זַא ,עלַא ןליפרעד ,סרעגעלעג יד ןרידיווקיל ,קעז-קור
 ,קיטעמוא ןיא'ס .ןהעש עטצעל יד ןיוש רעגַאל ןיא ןעמַאזוצ ןעג
 זיא סָאװ ,םייה רעד ןופ ,טרָא םעד ןופ ןרָאפקעװַא טשינ ךיז טליווס
 ןטכָאלפעגכרוד ןענעז סָאװ געט ,עכעלנייוועג ןייק טשינ געט .רעייט
 טימ ןבָאה רימ עכלעוו ןיא געט .טייקידבוט-םוי ןוא דיירפ טימ
 ךָאנ .עיירפ ַא טלעוו ַא ןיא ןגָארטעגרעבירַא ךיז ןזעוו ןצנַאג רעזנוא
 רעד ןיא ןביילב ָאד וטסעװ קידנעטש זַא ,טכודעג ריד ךיז טָאה ןטכענ
 ,"םייה רעמענעגנָא רעליטש

 ,(1939 ,16 'רנ .וװ .י)

 ןיא ןיא סָאװ ,גנומיטש ַא ןופ ןוא ןבעל ַא ןופ דרָאקַא רעטצעל ַא

 רעשיצַאנ רעד רעטנוא ןרָאװעג טקיטשרעד ןיוש רעטעּפש געט רָאּפ ַא

 ,טסיופ רעטרעצנַאּפעג

 "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעברַא-גנואיצרעד ןוא -רוטלוק יד

 -ילַאיצעּפס קרַאטש יױזַא ךיז ןוא םענרַאפ ןטיירב ַאזַא ןעמונעגנָא טָאה

 ענעפַאשעג-לעיצעפס ןעמענרַאפ טזומעג ךיז ןבָאה םעד טימ זַא ,טריז

 ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טעטימָאק-לַארטנעצ םייב ןטפַאשרעּפרעק

 ערעדנוזַאב יד ייב סעּפורג-ןטנערעֿפער יד טימ טקַאטנָאק ןקידרדסכ
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 -נָא טימ ייז טנידַאב ןוא ןטכירַאב ןטלַאהרעד ייז ןופ ,סעיצַאזינַאגרָא
 ןענַאטשטנַא ךיוא זיאס .ףליה ןופ ןעמרָאפ ערעדנַא ןוא ןעגנוזייוו
 -טנגוי, רעד לייוו ,ןַאגֹרָא ןלעיצעּפס ַא ןבעגוצסיױרַא טייקידנעווטיונ ַא
 ןוא ץַאלּפ ליפ ױזַא ןבעגוצּפָא חוכב ןעוועג טשינ ןיוש זיא "רעקעוו
 .ןעמעלבָארּפ-גנואיצרעד ןוא-רוטלוק עלעיצעּפס יד טייקמַאזקרעמפיוא

 -ָאמ-ייוצ ַא קעוצ םעד וצ ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה 1938 ףוס
 ָשִר יד טגָאז רעמונ ןטשרע ןיא ."רוטלוק עיינ , גנוטייצ עכעלטַאנ
 ; ?רוטלוק עיינ , ןופ עיצקַאד

 רַאפ ,םירבח 1500 זיב טנייה טכיירגרעד וויטקַא-רעוט רעזנוא ,
 -נָא טימ ןעניד רימ ןליוו ייז ,"רוטלוק עיינ , יד טמיטשַאב זיא יז
 עיינ; יד, ,"טעברַא רעקיטכיוו רעייז רַאפ ?ףָאטש-יור , ןוא ןעגנוזייוו
 "וצ, דנוב -טנגוי ןופ רעוט הנחמ רעסיורג רעד ןעניד ליוו *רוטלוק
 ,?ףיקס; ןוא ?טפנוק

 ןופ ןַאלּפ רעיונעג ַא טקורדעגּפָא ןעוועג זיא רעמונ ןטשרע ןיא
 -רעטייוו יד ןיא .ןזיירק-טנגוי ןפיט ענעדישרַאפ רַאפ טעברַא-גנודליב
 רַאפ עגַאליײב עלעיצעפס א טריפעגנייא ךיוא ןעמ טָאה ןרעמונ עקיד
 רעשידי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשטריװ:לַאיצָאס עלעוטקַא
 .טנגוי



 ןלַאו ןוא ןקײרטש עניימעגלַא .18-

 ,71926 רָאי ןיא סַאלק-רעטעברַא רעשידיי רעד; ךֹוב םעד ןיא

 :טנַאעג טרעװ ןבעגעגסױרַא 1927 ביױהנָא טָאה "דנוב , רעד סָאװ

 ןיא ךיז ןעניפעג ףרָאד ןוא טָאטש ןופ ןסַאמ-טקלָאפ עטיירב יד,
 -ירק ןופ טגָאנעגסױא .גנוכַאװפיוא רערענָאיצולַאװער ןופ דנַאטשוצ ַא
 ןסָאמ יד ןרעוו --- טייקיזָאלטכער רעשיטילָאּפ ןופ טרעטַאמעגסיוא ,סיז

 -ַאֹּפ ערעייז רַאפ סױרַא רעפרַאש ץלַא יז ןטערט ,שירעפמעק רעמ ץלַא
 ןופ טָאקיַאב רעכיירגלָאפרעד רעד ,ןליצ-ןסָאלק עלַאיצַאס ןוא עשיטיל
 יד ,ןקיירטש ןופ עילַאװכ יד ,1925 רעבמעטּפעס ןיא ןלַאװ:-םייס יד
 ,וָאכָאטסנעשט ןיא ,וָאנַאשזכ ןיא ,עקָארק ןיא ןשינעעשעג עקיטולב
 שטסטלוב יד ןענעז וװָארטסָא ןיא ןוא ץיווַָאשעשזק ןיא ,גרעבמעל ןיא
 יז סױרַא רעמ ץלַא ןזייו סע סָאװ ,טײקוװיטקַא רעד טָא ןופ םינמיס
 ,ןסַאמ-סקלָאפ ןוא-רעטעברַא עטיירב

 ןבעל רעזנוא ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןעוו ,עיצַאוטיס רעד טָא ןיא ,
 ןרעה סע ןוא לַאירעטַאמ-סיירפיוא רעלַאיצָאס רעמ ץלַא ךיז טלמַאז
 רעלַאיצָאס רעקידנעמוק רעסיורג רעד ןופ ןלַאנגיס רעמ ץלַא ךיז

 יז ףיז ןליוו --- םֹזיִשַאפ ןוא םזילַאטיּפַאק ןטימ גנוטסעמרַאפ-ןסַאמ
 .?םזיטימעסיטנַא ןופ ףליה רעד טימ ןעװעטַאר ןסָאלק עקידנשרעה

 -עג ןוא ןסױטשנעמַאזוצ עלַאיצָאס עפרַאש ןֹופ עגַאל ַאזַא טָא ןיא
 ייטנַא ייר ַא ןעמוקעגרָאפ ןענעז עצעה רעשיטימעסיטנַא רעזָאלנסיװ
 -ַאר ,קיטישזּפ לטעטש ןיא ןענעז 1926 ץרעמ 9 םעד .ןסעצסקע עשידיי
 עג ןכָאה עטצעל יד ,ןדיי ףיוא ןלַאפנָא ןעמוקעגרָאפ ,טנגעג רעמָאד

 עדייב ןופ תונברק ןלַאפעג ןענעז סע ןוא דנַאטשרעדיװ א טלעטש
 ,ןטייז

 ידנוב , ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה רעטעּפש געט יירד טימ
 -ָארּפ ןקיגָאט-בלַאה א ץרעמ 17 םעד ףיוא ןרימַאלקָארּפ וצ ןסָאלשַאב
 ,דנַאל ןצנַאג ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ קיירטש-טסעט
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 ןוא רעייטשרָאפ עריא ךרוד טָאה טפַאשרעטעברַא עשיליופ יד

 -רימַאלקָארּפ רעד טימ עיטַאּפמיס ריא טקירדעגסיוא סעיצַאזינַאגרָא

 ,עיצקַא רעט
 ןופ ףור םעד ןעמונעגפיוא םירָאװ טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 ןוא ןקיטכעמ ַא ןיא סױרַא רַאדילָאס לָאמ ןטשרע םוצ ןוא "דנוב ,
 .עילַאנַאכקַאװ רעשיטימעסיטנַא רעד ןגעק טסעטָארּפ ןקידריװ

 גָאט ַא טימ טָאה "סערּפסקע רעזנוא , גנוטייצ רעװעשרַאװ יד

 :ןבירשעג ,ץרעמ 18 םעד ,רעטעּפש
 -בַאפ יד !ןעוװעג טשינ עשרַאװ ןיא ךָאנ זיא ןטּכענ יו גָאט ַאזַא ,

 "וא --- ןלוש ,קנעבכ ,ןעָארויב ,רעבלעוועג ,ןטפעשעג ,ןטַאטשרַאװ ,ןקיר
 ,רעטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא רעשידיי ַא ךיז טניפעג סע ואוו ,םוטעמ
 -שָארד עשידיי ךיוא .גנוקיטפעשַאב יד ןרָאװעג טלעטשענּפָא זיא
 ,טָאטש ןיא ןרָאפעגסױרַא טשינ ןענעז ןרעפָאש ,סענַאמרופ ,סעשזַאק
 -עגנָא רעדָא רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשידיי ןטעברַא סע ואוו ,טרָאד
 טריזירַאדילָאס רעטעברַא עשיליוּפ יד ךיז ןבָאה ,(ןעמַאזוצ) עטלעטש
 יד ךיוא .,טכער ןוא דובכ רעייז רַאפ ןסַאמ עשידיי יד ןופ ףמַאק ןטימ
 "עז רעטרע ליפ ןיא .טעברַא יד ןפרָאװעג ןבָאה רעטעברַא עשיליוּפ

 עשילױוּפ ןוא עשידיי ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עמַאזניימעג ןעמוקעגרָאפ ןענ

 ."סעיצולָאזער-טסעטָארּפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז סע ןוא רעטעברַא
 טָאה --- ?קינטָאבָאר,, רעד --- .ס .ּפ .ּפ ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד

 : ןבירשעג
 טסעטָארּפ ןשיכיטס ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה קיירטש רעד,

 -ױּפ יד  ,"טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןֹופ טייהרעמ רעקיזיר רעד ןופ

 ערעייז טימ טַאטשרַאװ ןייא ייב ןטעברַא עכלעוו ,רעטעברַא עשיל
 רעד ןגעק עיצקַא יד טציטשעגרעטנוא רַאדילָאס ןבָאה ,םירבח עשידיי

 טָאה גָאטיײב רעגייזַא ייווצ  ."עצעה רעשיטימעסיטנַא רעשיטסישַאפ
 -ָארּפ טרעדנוה ןיא ןעגנולעג זיא רעכלעוו ,קיירטש רעד טקידנעעג ךיז
 ."טנעצ

 ןיא רָאנ ,טָאטש-טּפױה רעד ןיא זיולב טשינ ןעוועג זיא ױזַא
 רעסיורג רעטשרע רעד .דנַאל ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא טעמכ
 -עג זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ קיירטש-טסעטָארּפ
 ,?טנעצָארּפ טרעדנוה ףיוא , ןעגנול

 וצ ןפורעג רעדיוו "דנוב; רעד טָאה ןטייהנגעלעג ערעדנַא ייב
 ילעפַאב עשידיי יד טָאה לָאמ סעדעי ןוא ןקײרטש-טסעטָארּפ עכלעזַא

 -רעטעברַא עשילױּפ יד ןוא ,ףור ןפיוא טרעפטנעעג רַאדילָאס גנורעק
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 ירַאדילָאס ריא טקירדעגסיוא םינפוא ענעדישרַאפ ךרוד טָאה טפַאש
 ךעלטעטש יד ןיא ןעוו ,ןלַאפ ענלצנייא ןעוועג ךיוא ןענעז סע .טעט

 רעפרעד עקימורַא יד ןופ ןעמוקעג קיירטש ןופ טייצ רעד ףיוא ןענעז
 יד טימ טעטירַאדילָאס רעייז ןקירדוצסיוא ידכ ,םירעיוּפ רעטרעדנוה
 טימ "דנוב , רעד טָאה 1926 לירּפַא ןיא ,ןקיירטש-טסעטָארּפ עשידיי
 טלײטרַאפ סעּפורג םירעיוּפ עכנַאמ ןוא .ס .ּפ .ּפ ןופ ףליהטימ רעד

 רעד ןשיווצ רעפרעד ןוא טעטש יד ןיא ןרושָארב עשיליוּפ טנזיוט 0
 םעד טעמדיוועג ןעוועג ןענעז ןרושָארב יד .גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ
 ,םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק

 עטסויטקַא יד ןשיווצ ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,זיא טנגוי עשידנוב יד

 סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןעגניטימ יד ןופ ,ןקיירטש יד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא
 ןבָאה ןקיירטש-טסעטָארּפ יד ,סעיצקַא-טסעטָארּפ יד טימ תוכייש ןיא
 טגנערבעגניירַא ןוא ןטכיש עטסנּפָאלשרַאֿפ יד וליפַא טלסיירטעגפיוא
 זיא ןעמעלַא רַאֿפ ,סָאג רעשידיי רעד ףיוא גנוכַאוופיוא עשיטילָאּפ ַא
 קיטילָאּפ רעכעלרעגריב רעשידיי רעד ןופ געוו רעד זַא ,רָאלק ןרָאװעג
 "טכַאמ יד וצ הפינח ןֹופ ,תונלדתש ,"סעדָאגוא, ןופ געוו רעד ---
 ןטכיש עכעלרעגריבניילק עטיירב יד .רעשלַאפ ַא זיא --- רעבָאה
 ,ןטסינויצ ןוא ןסקָאדָאטרָא יד ןעגנַאגעגכָאנ גנַאל ןרָאי ןענעז עכלעוו
 טָאהעג רעירפ טָאה סָאװ ,"דנוב , םוצ ןגיוא ערעייז טדנעוועג ןבָאה
 .רעטעברַא עשידיי יד ןופ טייהרעמ רעד ןופ זיולב גנוציטשרעטנוא יד

 ייב ײטרַאּפ עטסקרַאטש יד סלַא טקורעגסױרַא ךיז טָאה "דנוב , רעד
 ,ןדיי

 ,ןעמוקעגסיֹורַא טלוב זיא 1926 רָאי ןיא ןלַאוװ-חליהק יד תעב ןיוש

 ןיא .ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ עשידיי עטסקרַאטש יד טרעוװ "דנוב , רעד זַא
 "ניה טייו טוָאלעג ןלַאװהליהק יד תעב "דנוב רעד טָאה עשרַאװ
 עשיסקָאדָאטרָא יד וליפַא רָאנ ,ןטסינויצ יד זיולב טשינ ךיז רעט
 עכלעז יד .תוליהק יד ןיא חוכ רעסיורג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,"הדוגא
 .טעטש עסיורג ערעדנַא יד ןיא טקרעמעגנָא ךיוא ךיז טָאה ץנעדנעט
 טָאה ,עשרַאװ ןיא ןלָאװהליהק יד ןופ גנַאגסוא םעד קידנצַאשּפָא
 רעשידײי, רעד --- "הדוגא  רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ ןַאגרָא רעד
 :ןבירשעג --- 1926 רעבמעטּפעס 10 ןופ *טַאלבגָאט

 רעייז ןעמוקַאב טָאה "דנוב , רעד זַא ,זיא תמא רעצנַאג רעד ,
 ,םעה-תולד ןשידיי םעד ןופ ,ןסַאמ-סקלָאפ עטושּפ יד ןופ ןעמיטש ליפ
 ןענװַאד םוצ תבש ןדעי טייג ,רשכ ךָאנ טסע ,תבש ךָאנ טיה סָאװ
 זיא זיוועד ןייז סָאװ ,"דנוב , רעד טָא ,ןיליפת גָאט ןדעי טגייל ןוא
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 סָאד טָאה ,טייקשידיי סָאד ןכַאמ בורח ליוו סָאװ ,"לכה תא רוקעל ,
 -שרדמה:נתיב ןוא-לוש יד ייב העּפשח ןייז טימ ןעגנירדוצניירַא ןזיװַאב
 ןיוש זיא סָאד .ןעיידיא עקידתומה-םס יד רַאפ ןעניוועג ייז ןוא ןדיי
 -גייא םירבק טושּפ ףרַאד ןעמ רעכלעוו בילוצ ,הנכס עסיורג ַא רָאג

 ,"ןסייר
 רעד ןיא ןלַאװ-טַאר-טָאטש יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז רָאי ןבלעז ןיא

 -טַאר עשידיי 11 ןופ ,שזדָאל ןיא --- דנַאל ןופ טָאטש רעטסערג-טייווצ
 -רַאּפ עקירעביא עלַא ןוא 5 טריפעגכרודַא "דנוב , רעד טָאה רענעמ
 .6 זיולב --- ןעמַאזוצ ןעייט

 רעמ ךָאנ "דנוב , ןופ העּפשה יד זיא רָאי רָאּפ עקידרעטייוו יד ןיא
 -ינומ יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז 1929 ןוא 1928 ןרָאי יד ןיא .ןגיטשעג

 עטסקיטכיוו ןוא עטסערג יד ןיא ןוא ,דנַאל ןצנַאג ןיא ןלָאװ עלַאּפיצ
 ןעײטרַאּפ עשידיי עלַא ןגיטשעגרעביא טייוו "דנוב , רעד טָאה טעטש
 -- צשרַאװ ןיא --- עּפָאריײא ןופ ץובק ןשידיי ןטסערג ןיא .,ןעמַאזוצ
 -טָאר 20 טריפעגכרוד טָאר-טָאטש םעיינ ַא וצ ןלַאװ יד ןיא ןדיי ןבָאה
 ,סקָאדָאטרָא 1 ,טסינויצ 1 ,ןטסידנוב ןעוועג 16 ןענעז ייז ןופ ;רענעמ
 זיא ךעלנע רעקינייו רעמ .טסינומָאק 1 ןוא ןייארַאפ-םירחוס ןופ 1
 שזדָאל ,קָאטסילַאיב ,ענדָארג ,ענליוו ,ןילבול ןיא טַאטלוזעד רעד ןעוועג
 ,טעטש ערעדנַא לָאצ רעסיורג ַא ןוא

 ןעוועג סעינַאּפמַאקילַאװ עטצעל יד תעב זיא טנגוי עשידנוב יד

 עטסנדישרַאפ יד טריפעגסיוא זיולב טשינ טָאה יז .טנורגרעדָאפ ןיא
 -ַאטיגַא סלַא ויטקַא טסרעסיוא ןעוועג ךיוא רָאנ ,ןטעברַא עשינכעט
 יד ןטערטעגסױרַא ןענעז ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ עסיורג יד ףיוא .,ןרָאט

 ןבָאה עכעלטנגוי יד רעבָא ,רענדער:-ײטרַאּפ עטסטלושעג ןוא עטסעב
 בוטש ןופ .ןרָאטַאטיגַא-זיוה ןופ לָאֹר ענדומשז יד ךיז ףיוא ןעמונעג
 יד ףיוא טרעפטנעעג ,טרעלקעגפיוא ,ןעגנַאגעג ייז ןענעז בוטש וצ
 יז .,גנונעפָאה ןוא ןביולג טײרּפשרַאפ ןוא ןגָארפ עטסקיטרַאנדישרַאפ
 -לַאװ יד ןיא טײקשימַאניד ןוא טייקידעבעל טגנערבעגניײרַא ןבָאה
 .סעינַאּפמַאק

 ענייז ןופ ןוא "דנוב , ןופ גנוקריוו יד ןעוועג זיא'ס טייוו יוװ
 תעב .טקַאפ ןקיזָאד םעד ןופ ןעז ֹוצ ךיוא זיא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 -ידיי יד ןבָאה 1929---1926 ןרָאי יד ןיא סעינַאּפמַאק-לַאװ עטצעל יד
 ,ןטעבעג טשינ םענייק ןופ ,טריזינַאגרָא טשינ םענייק ןופ ,רעדניק עש
 ענליוו ,קָאטסילַאיב ,ןילבול ,שזדָאל ,עשרַאװ ןופ ןסַאג יד ףיוא ןיילַא
 ןפורעג ןוא סעיצַארטסנַאמעד -ןסַאג טריפעגכרוד טעטש ערעדנַא ןוא
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 ערעטלע ."דנוב , ןרַאפ ןעמיטש וצ סעמַאמ ןוא סעטַאט ערעייז
 ןיא ןוא רעדניק יד ןופ גנומיטש רעד ןיא זַא ,טלייצרעד ןבָאה ןשטנעמ
 סעכעלנע ךס ַא ןעוועג זיא סעיצַארטסנַאמעד-ןסַאג עשיכיטס ערעייז
 ןופ דָאירעּפ ןיא "דנוב םעניילק , ןופ ןעגנוטערטסױרַא-ןסַאג יד וצ

 עשיכיטס יד ןיא ןבָאה 1926 ןיא ןלַאװ-הליהק יד ןופ גָאט ןיא ,5
 -ניק רעטנזױט טקילײטַאב ךיז עשרַאװ ןיא סעיצַארטסנָאמעדדןסַאג

 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סעיצַארטסנַאמעד-רעדניק עשיכיטס יד רעד
 "עג ןבָאה ןטנַארטסנָאמעד עניילק יד .טָאטש ןופ ןלייט ענעדישרַאפ

 ערעייז טימ ןסַאג יד טכליהרַאפ ןוא "דנוב , ןופ ןרעמונ-לָאװ יד ןגָארט

 ,ןפורסיוא

 "עג טריטסערַא עשרַאװ ןופ ןסָאג יד ףיוא זיא ןלַאװ ענעי תטב

 עפורג-"טפנוקוצ, יד .סעטרבח 2 ןוא םירבח 10 ןופ עּפורג ַא ןרָאװ
 ןיא ןציז ןכָאװ 7 ךָאנ ."דנוכ , ןרַאפ עיצַאטינַא ןַא טריפעג טָאה
 -ייז ןעמוקעגרָאפ ךָאנרעד זיא'ס ןוא טזָאלעגסױרַא ייז ןעמ טָאה טסערַא
 -על עקטוג עכעלטנגוי יד ןענעז 1927 רַאונַאי 12 םעד .סעצָארּפ רע
 םירבח יד :;עמרוט רָאי 2 וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןַאמשיפ .ל ןוא רער
 ,ןַאמסקופ ,רעלדנער ,גרעבנטסעק ,ןייטשפיילש ,ָארבערס ,יקסנַאמרופ
 ןַאמשיפ ןוא רערעל .עמרוט רָאי 1 ֹוצ --- אדייז ןוא ןאמיינ ,ןייטשּפע
 "וַצּפָא ןײרַא הסיפת ןיא טכירעג ןופ ןרָאװעג טריפעגּפָא ךיילג ןענעז
 -ץיצַאלעּפַא סָאד טָאה רָאי ןבלעז ןופ לירּפַא ףוס ,לייטרוא םעד ןציז

 ,טקיטעטשַאב ןלייטרוא עלַא טעמכ טכירעג

 ךיוא ןענעז שזדָאל ןוא עשרַאװ ןיא ןלַאװ:טַאר-טָאטש יד תעב

 ,עכלעזַא רעדָא רעוט-"טפנוקוצ , רענעמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא

 -עג זיא ןרָאי עגנַאל ."טפנוקוצ , רעד ןיא ןסקַאװעגסיױא ןענעז עכלעוו

 -לארטנעצ ןופ דילגטימ רעד טַאר-טָאטש רעשזדָאל ןופ ןַאמטאר ןעוו

 ,שטיוועקטונ ייגרעס ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק

 יד תבוטל סעדער טימ ןטערטעגסױרַא טפָא רע זיא טַאר-טָאטש ןיא

 ןיא .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טכער יד רַאפ ןוא רעטעברַא

 ןבָאה ,טַאר :טָאטש ןופ גנוציז ַא ףיוא לַאדנַאקס ַא תעב ,1925 רָאי

 יד תעב .ּפָאק ןיא טעדנואוורַאפ רעווש רענעמטַאר עשיקעדנע םיא

 -עג ןשטיוועקטונ ץוחַא זיא 1938 ףוס שזדָאל ןיא ןלַאװ-טַאר-טָאטש

 ,רענזיימ .ס --- רעוט-טנגוי רעשידנוב רעטייווצ ַא ךָאנ ןרָאװעג טלייוו
 ןלענָאיסעּפָארּפ ןסיורג ןטימ טריפעגנָא טלָאמעד ןיוש טָאה רעכלעוו

 ,עטלעטשעגנָאדָארויב ןוא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ



 ץרצ ה .ש .י 200

 -מעצעד 18 םעד ןלַאװ:טַאר-טָאטש יד תעב ןענעז עשרַאװ ןיא
 -טימ ענעזעוועג יד רענעמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא 1928 רעב
 1 -- ?טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעדילג
 ר"ד רעוט-"טפנוקוצ , ענעזעוועג יד ,רערעש .ע ר"ד ןוא ןַארּפַאש
 -"טפנוקוצ , עויטקַא יד ןופ ,ןייטשנעטכיל ןמלז ןוא ןַאמסקילג .י
 -ימָאק-לַאװטנעצ ןופ דילגטימ רעד ןרָאװעג טלייוועג ןַאד זיא רעוט

 סלַא ךרוד ןענעז םעד רעסיוא ;ןַאמטַאר סלַא דלָאגטוג ףסוי טעט
 ענָאיַאר עשיטָאטש יד ןופ רעדילגטימ סלַא אלימב ןוא רעטערטרַאפ

 דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ יד -- ןסַאר
 ַא ךָאנ .טילב ןַאיצול ןוא םולב ַאשַארבַא רעינישזניא "טפנוקוצ;,
 -עּפש זיא רעלָא ןָאעל --- ?טפנוקוצ , .ב .י ןופ .ק .צ ןופ דילגטימ

 רעד ןופ דילגטימ סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב טַאר-טָאטש ןכרוד רעט
 עשידיי יד ייס ,"דנוב רעד ייס ,עיסימָאק-רידיווער רעשיטָאטש
 ַא ןבעגעג טימרעד "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי םעד ןבָאה גנורעקלעפַאב
 ,גנונעקרענָא ןוא גנוניױלַאב עטנידרַאפ"רשכ

 -עג טשינ ךיז וצ ןבָאה רעקיטילָאּפ עכעלרעגריב עשידיי יד
 .עגָאװערט טּפַאלקעג רדסכ ןוא קָאש ןקרַאטש םעד ןופ ןעמוק טנעק
 -טָאג ,י ר"ד גיהנמ רעשיטסינויצ רעד טָאה 1929 לירּפַא 24 םעד

 :?טנעמָאמ רעד , גנוטייצ רעד ןיא ןבירשעג ביל

 רעד טימ טקידירפַאב ןליפ טשינ ךיז ןעק ץרַאה עשידיי סָאד,
 ,סָאד ןטכיררַאפ ןעק ץניװָארּפ יד ."דנוב , ןופ גנואיושנָא-טלעוו

 רָאנ ףרַאד ץניװָארּפ יד ,טכַאמעג עילַאק עשרַאװ ןיא טָאה'מ סָאװ
 ןיא ןעועג גהונ ךיז טָאה'מ יוװ ,ןקוקוצ ךיז ףרַאד יז .ןוט ךַאז ןייא
 ."רעיוּפַאק טקנוּפ ןעלדנַאה ןוא ,עשרַאוװ

 -ַאק טקנופ ןעלדנַאה , טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה ץניוװָארּפ יד '
 .עשרַאװ ןיא יו טקנוּפ ןוטעג רָאנ ,"רעיוּפ

 עגרָאפ ןענעז סָאװ ,ןלַאװ-טַאר-טָאטש יד ןופ ןטַאטלוװזער יד
 ןעוועג ןדיי ייב ןענעז ,19239 רעמוז זיב 1938 ףוס ןליוּפ ןיא ןעמוק

 : עכלעזַא

 -יא ןופ גנורעקלעפַאב ַא ןלייצ סָאװ ,טעטש עטסערג יד ןיא
 "דנוב , ןופ סעטסיל-לַאװ יד ןבָאה ,תושפנ טנזיוט טרעדנוה רעב
 -עגּפָא עלַא ןופ טנעצָארּפ 10.6 רעדָא ,ןעמיטש טנזיוט 329 ןעמוקַאב

 םענייאניא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ערעדנַא עלַא .ןעמיטש ענעבעג
 ,טנעצָארּפ 7.5 רעדָא ,ןעמיטש טנזיוט 240 ןעמוקַאב ןבָאה
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 ,תושפנ טנזיוט 100 זיב 50 ןופ ןלייצ סָאװ ,טעטש עלעטימ ןיא

 ןעמיטש טנזױט 60 ןגיצעג "דנוב, ןופ סעטסילילַאװ יד ןבָאה
 -- סעיצַאזינַאגרָא עשידי ערעדנַא עלַא ;טנעצָארּפ 8.9 רעדָא

 ,טנעצָארּפ 5.9 רעדָא ,ןעמיטש טנזיוט 0
 ןרַאפ ןענעז ,רעניואוונייא טנזיוט 25 רעביא טימ טעטש 47 ןיא

 -ַארּפ 94 רעדָא ןעמיטש טנזיוט 448 ןרָאװעג ןבעגעגּפָא "דנוב,
 טנזױט 424 -- סעיצַאזינַאגרָא עשידי ערעדנַא עלַא רַאפ ;טנעצ
 ,טנעצָארּפ 8.9 רעדָא ,ןעמיטש

 ץנַאטסיד יד זיא רענעמטַאר עטריפעגכרוד ןופ טכיזניה ןיא
 ןעײטרַאּפ עשידי ערעדנַא עלַא ןוא טייז ןייא ןופ "דנוב , ןשיווצ
 טָאה "דנוב , רעד -- ערעסערג ַא ךָאנ ןעוועג טייז רעטייווצ רעד ןופ
 ןוא טכער רַאפ ףמַאק ןרעווש ןיא .ןגיטשעגרעביא טייוו ןעמעלַא

 ןבילקעגסיוא ןלױּפ ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי יד טָאה ץנעטסיזקע
 ,סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ײטרַאּפ יד רוביצ-חילש ריא טלָא



 -טנגוי ערעדנַא טימ ןעגנואיצַאב 9

 סעיַאזינַאגרָא

 ינַאגרָא-טנגוי עשידיי ייר ַא ךָאנ טריטסיזקע ןבָאה ןלױוּפ ןיא
 ןעמוק טזומעג טָאה "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד עכלעוו טימ ,סעיצַאז
 ,סױטשנעמַאזוצ ןיא רעדָא גנורירַאב ןיא

 עיצַאזינַאג ױָא-טנגוי עשידנוב יד זיא קינייו קיסעמסינטלעהרַאפ
 "רעד סָאז .דגנכש דצ ןכעלרעגריב ןטימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג
 טעברַאעג ןבָאה ןּפורג עכעלרעגריב יד סָאװ ,טימרעד ךיז טרעלק
 ערעדנַא ץנַאג וצ טרילעּפַא ןבָאה ,הביבס רערעדנַא ץנַאג ַא ןיא
 יד ןיא ןענעגעגַאב םידדצ עדייב ךיז ןגעלפ רעטפָא ,ןטנעמעלע
 לא םיִנּפ ןכָארטעג ךיז ןבָאה ןטנעדוטס עשידנוב ואוו ,ןלושכיוה
 ,ןלושלטימ יד ןיא ךיוא יװ ,ןרָאטַאלימיסַא ןוא ןטסינויצ טימ םינּפ
 ןופ רעדילגטימ טימ טנגעגַאב ךיז ןבָאה "ןטסיטפנוקוצ , רעליש ואוו
 ייװצ יד ןשיװצ ףמַאק רעד .סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עכעלרעגריב
 ,רעטקַארַאכ ןשיגָאלָאעדיא ןייר ַא ןגָארטעג טָאה םידדצ

 ןעגנואיצַאב יד ןיא ךַאז יד ןעװעג ןיוש זיא רעטריצילּפמָאק

 -רעטעברַא רעשידיי רעד ףיוא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ערעדנַא יד טימ
 ".טשינ ךס ַא ןעוועג ךיוא ָאד ןענעז ףמַאק ןשיגָאלָאעדיא ץוחַא .סָאג
 סָאװ ,ןסיױטשנעמַאזוצ ךס ַא ןוא טעברַאנעמַאזוצ ןופ ןוואורּפ ענעגנולעג
 .ןעמרָאפ עטסלַאטורב יד ןעמונעגנָא לָאמטּפָא ןבָאה

 ןיא ןעמָאױטש ןביוהעגנָא טָאה גירק ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד
 רעירפ זיא סָאװ ,טנעמעלע ןַא ("דנוב , ןיא ךיוא ןוא) דנוב-טנגוי
 ןבָאה סע .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ןטסטײװמַא ןעוועג
 ,םירוחב-הנישי סעפורג עסיורג ץנַאג ןוא םידיחי ןעמוק ןביוהעגנָא
 -טנגי עשהדוגא ןופ רעדילגטימ ןוא סעקינרסומ ,רענרעלליואוו
 טשיוטרַאפ תונבר ףיוא הכימס יד ןבָאה ייז ןופ עכנַאמ .ךעלזיילק
 ןופ טקעריד ןעמוקעג ןענעז ייז ןופ ליפ .לבוה ַא ןוא רעמַאה ַא ףיֹוא
 ,ןילבול ימכח הבישי רעסיורג רעד
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 -קָאדָאטרָא יד סָאװ ,סיזירק ןקיטסייג ַא ךָאנ ןעשעג זיא סָאד
 זיא ריא ןופ לייט ַא סָאװ סָאד ןוא ,טכַאמעגכרודַא טָאה טנגוי עשיס

 -בושי ןפיט ַא ןופ טַאטלוזער א ןעוועג זיא ,םֹוילַאיצָאס םוצ ןעמוקעג

 ןבָאה ייז זַא ,ןײזטסואװַאב םעד טַאהעג ןבָאה ענעמוקעג יד .תעדה
 ךיוא סע זןיא ךס ַא ייב .ןבעל רעייז ןיא טירש ןטגָאװעג ַא טכַאמעג

 -ייז ןזָאלרַאפ טזומעג ןבָאה ייז לייוו ,תונברק טימ ןדנוברַאפ ןעוועג
 -סיוא רעקידרעירפ רעייז ןופ ןנָאזּפָא ךיז רעדָא ןעמייה עשידיסח ערע
 הבישי רעד ןופ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,יד ןופ לָאצ יד .גנוטלַאה
 -ַאב .רעטרעדנוה יד ןיא ןעגנַאגעג זיא ,גנוגעװַאב רעשידנוב רעד וצ
 יד ןשיוװצ ואוו ,עשרַאװ ןיא ןעוועג סָאד זיא קידוועעזנָא סרעדנוז
 ןופ רעדניק ןעװעג ןענעז םירוחב -הבישי ענעזעװװעג יד ןופ רעוט
 ,םינבר ןוא םייבר

 -|רג עלעיצעּפס ןיא טריינַאגרָא ןעוועג ייז ןענעז ללכ יּפ לע
 ןופ ןעמָאנ ןפיוא) *ידַאקרַא, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןנַאה סָאװ ,סעּפ

 ;רעמערק ידַאקרַא ,"דנוב , ןופ רעדנירג עטסקיטכיוו יד ןופ םענייא
 זיא ידַאקרַא זַא ,טניימעג ןבָאה םינבר עסיועג :זָאירוק ַא -- בגא
 ערעייז ןיא רעדָא םישרדמ-יתּב יד ןיא תושרד ערעייז ןיא ןוא יורפ ַא
 יד ןַא ,ןגָאז ייז ןגעלפ עסערּפ רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא ןעלקיטרַא

 -ףַא ךיז טפור סָאװ ,תיליל ךרוד ןרָאװעג טריפרַאפ ןענעז םירוחב
 ,(הידק

 ןופ םַארגָארּפ ןלעיצעּפס ַא טַאהעג ןבָאה ןּפורג-?ידַאקרַא , יד
 "יא עשיטסילַאיצַאס יד ןדנוברַאפ ןבָאה רעדילגטימ יד .טעברַא
 ןוא עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןשינעעשעג ןוא ןעקנַאדעג טימ ןעייד
 עיינ יד ןענדרָאניא לעירעטַאמ טימ ןעמענרַאפ ךיוא ךיז ןגעלפ

 -סיוא ייז -- הבישי רעד טימ ןסירעגרעביא ןבָאה עכלעוו ,םירבח
 -ַאקרַאע יד ֹוצ .םייה ַא לָאמלייט ןוא טעברַא ןפַאש ,ךַאפ ַא ןענרעל
 םוצ .ןביטש עשידיסח ןופ ךעלדיימ טרעהעג ךיוא ןבָאה "סעקיניד
 ,טפַאשירט עכעלנייועגרעסיוא ןַא ןזיוועגסיורַא ייז ןבָאה "דנוב,
 "נוזעלרָאפ עכעלטנפע טנדרָאעגנייא ךיוא ייז ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ
 -ייב סלַא .הביבס רעייז ןֹופ טנגוי ןעמוקעג זיא סע עכלעוו וצ ,ןעג
 םעד עשרַאװ ןיא גנוזעלרָאפ עוויטקעלָאק ַא ןעמענ רימ ןלעוװ ליּפש
 ןבָאה יי רעװעצרַאּפ לבייל ןבָאה טדערעג .1937 רעבמעצעד 8
 יד ןופ ןעמענ יד טיול ,הבישי רעד ןיא יוװ ױזַא ןפורעג ךָאנ ךיז
 -בול ימכח הבישי רעד ןופ ןעװעג זיא רעװעצרַאּפ לבײל ;טעטש

 רעד ןופ רעוט רענעזעוועג ַא) ןָאסלעדנעמ ,רעציוועשיט םהרבַא ,(ןיל
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 .השמ ןוא רעלָאּפָא קחצי ;('לארשי תדוגא , ןופ גנוגעוװַאב-טנגוי
 רעזעיגילעו רעד ייב ךורברעביא ןקיטסייג ןגעו טדערעג ןבָאה ייז
 ןזעיגילער ןופ המשנ יד, זַא ,טרעלקרעד טָאה רענדער ןייא .טנגוי
 רָאפ טמוק סע ואוו ,דלעפ-טכַאלש ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו רוחב
 -ַאב בוטש יד .ור ןייק טשינ טניפעג ןעמ .המחלמ עקידרדסכ ַא
 ןסױטשרַאפ טרעװ ןעמ ןוא סע טקרעמַאב הבישי יד ,סע טקרעמ
 ."עמַאמ-עטַאט ןייז טרילרַאפ סָאװ ,דניק ַא יו רעטנלע ךָאנ ,טנלע

 ןבָאה , ,געווסיוא ןַא קידנכוז ,דמערפ רעד ןיא טכענ עזָאלּפָאלש ןיא
 ,לַאעדיא רעשיטסילַאיצָאס רעד זיא סָאד -- ןענופעג געוו םעד רימ
 ,םייה רעזנוא זיא "דנוב, רעד ."דנוב , ןיא ןעמוקעג ןענעז רימ
 -ָאלש ,סערַאילָאטס ןוא רערעיומ --- רעטעברַא ןרָאװעג ןענעז רימ
 ,"סעראילַאמ ןוא רעס

 "עג 150 'ייז ןופ ,ןשטנעמ 200 רעביא ןעוועג ןענעז לָאז ןיא
 ,םירוחב-הבישי עקידנענרעל ךָאנ רעדָא ענעזעוו

 טָאה סָאװ ,גנוניישרעד רעיינ רעקיזָאד רעד טימ תוכייש ןיא
 עיסקָאדָאטרָא יד טָאה ,גירק ןופ ךורבסיוא ןזיב ןטלַאהעגנָא רעטייוו

 בוא  .גנוגעװַאב טנגוי רעשידנוב רעד ןגעק ףמַאק ריא טפרַאשרַאפ
 -ַאיצָאס יד ןֹופ תוסרוקיּפַא רעד ןגעק טַאלג טמרוטשעג יז טָאה רעירפ
 יד סָאװ ,רַאפעג עסיורג יד ךיז רַאפ טַאהעג ןיוש טציא יז טָאה ,ןטסיל
 ,ןזָאלרַאפ ןביוהעגנָא יז ןבָאה הנחמ-טנגוי ריא ןופ ּפעק עטסעב

 עשיטסינויצ ייר ַא טימ טנגעגַאב ךיז טָאה טנגוי עשידנוב יד
 .סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 ענייז ןעוַארּפ ןביוהעגנָא טָאה םזישַאפ רעד ןעוו ,ןרָאי יד ןיא
 טנגוי עשיטסינויצ-שיטסינָאיזיװער יד טָאה ,עּפָארײא ןיא סעיגרָא
 עשיטסישַאפ יד קידנריּפָאקכָאנ .רעקידהּפצוח ןרעו וצ ןביוהעגנָא

 ,ךעלדמעה עניורב ערעייז ןיא קידנרישרַאמ ,ןטעטילַאטורב ןוא ןדָאטעמ
 טפָא ,"רָאדלעּפמורט תירב , ןופ רעדילגטימ ,ןטסינָאיזיװער יד ןבָאה
 םוטעמוא רעבָא ןענעז ייז .טנגויירעטעברַא טימ ןגעלשעג טריפרַאפ

 טנָארפ ןטקיעיארַאפ ַא ךיז ןגעק טַאהעג ןוא טייהרעדנימ ַא ןעוועג

 ךיוא ןבָאה ןלַאפ עכנַאמ ןיא .טנגויירעטעברַא רעצנַאג רעד ןופ

 -געמַאװצ יד ןיא טקילײטַאב ךיז עכעלטנגוי עטמיטשעג-שיטסינויצ

 -רָאדלעּפמורט , יד .םֹזיִשַאפ ןופ םידימלת עשידיי יד טימ ןסיוטש

 רעד ןופ ףליה רעד טימ ןצונַאב טיירב ץנַאג ךיז ןגעלפ ?סעקישט

 ,יײצילָאּפ-הכולמ רעשיליוּפ
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 -רָאפ ךיוא ןגעלפ ןסיוטשנעמאזוצ וליפַא ןוא ןעגנובייר עפרַאש
 ןבָאה דנַאל ןופ ןטקנוּפ ענעדישרַאפ ןיא .םיצולח טימ ןעמוק

 "רע לייט ןיא ייז ןבָאה ייברעד .ןטקנוּפ-הרשכה ערעייז טַאהעג ייז
 -ןיױל ךרוד .רעטעברַא יד רַאפ ץנערוקנָאק ַא ןכַאמ טוװאורּפעג רעט
 -לזָאּפ ןעמענוצ טוואורּפעג ייז ןבָאה ןדָאטעמ ערעדנַא ןוא יירעקירד
 ןענעז ןדָאב םעד ףיוא .רעטעברַא עטקיטפעשַאב-לַאמרָאנ ייב סעיצ
 ןפמַאק ןוא םיכוסכס ייר ַא ןענַאטשטנַא

 -סנודז ןופ ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןעגנערב רימ ןלעװ ליּפשייב סלַא

 :ַאילָאװ ַאק
 ןיא ןסירעגנײרַא ךיז טָאטש ןיא זנוא ייב ןבָאה סעקינרשכהח יד,

 ןבָאה יירעקירד-ןיול רעייז טימ ןוא ןקירבַאפ ןוא ןטַאטשראוו ייר ַא
 ןיא .טײקיזָאלטעברַא עסיורג גונעג ךיוא ױזַא יד טרעסערגרַאפ ייז
 עשידיי ןטעברַא סע ואוו ,ןגיײװצּפָא עריא ןוא ינלעקיּפ עמריפ רעד

 ייוצ ןרָאװעג ןעמונעגוצ עיצקעריד רעד ךרוד ןענעז ,רעטעברַא
 ער ןייק ןבעגעג טשינ טָאה סָאװ ,ץנעוורעטניא ןַא ךָאנ .סעקינרשכה
 ןענעז רעטעברַא יד .קיירטש ןיא סױרַא רעטעברַא יד ןענעז ,טַאטלוז
 ןענעז סעקינרשכה יד ןעוו ,ןַאד טשרע טעברַא רעד וצ ןטערטעגוצ
 ."טקיטייזַאב ןעוועג

 ,(19236 ,21 'רנ .וו .י)
 סעקינרשכה יד ןגעק דנַאטשרעדיװ רעייז ןבָאה רעטעברַא יד

 ;יירעקירד ןיױל ,סנטשרע :ןוויטָאמ עקיניא טימ טקיטכערַאב
 יב תעב ,ךַאז עקילייווטייצ ַא סע זיא סעקינרשכה יד ייב ,סנטייווצ
 ךס ַא ,סנטירד :עיציזָאּפ-טעברַא עקידנעטש ַא סע זיא רעטעברַא ןַא
 עג טשינ ןוא רעדניק עשיטַאבעלַאב ןעוועג ןענעז סעקינרשכה יד ןופ
 רעד ןעװעג טעברַא יד זיא רעטעברַא םייב תעב ,טיונ ןייק ןטיל
 ךיז טָאה 1936--1925 ןרָאי יד ןיא .הנויח ןופ לַאװק רעקיצנייא
 ןוא ןטקנופ-הרשכה יד ןופ סעצָארּפ-גנולַאפעצ רעלענש ַא ןבױהעגנָא
 .סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסינויצ ייר ַא ןופ

 עשיטסינויצ-ילעופ יד ןטימעגסיוא טשינ ךיוא טָאה הדירי יד
 -רַאנעמַאזװצ ןייק .עקניל יד יװ ,עטכער יד -- סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 רעבָא ןענעז סע ,ןעוועג טשינ זיא ?טפנוקוצ , רעד ןוא ייז טימ טעב
 ,ןעגנַאגעגנָא ָאי זיא ףמַאק ַא ,ןסױטשנעמַאזוצ ןייק ןעוועג טשינ ךיוא
 עפרַאש ַא ןרָאװעג טריפעג זיא סע ןוא ,רעשיאיידיא ןַא זיולב רעבָא
 ףטנעמוגרַא טימ טצונַאב ךיז טָאה ןעמ .עסערּפ רעד ןיא קימעלָאּפ
 ,ןטסיופ טימ טשינ רעבָא
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 ןופ גגוכַאװשּפָא רעקרַאטש רעד ןופ טַאטלוער ןיא זַא ,תועמשמ
 -נעצ רעד 1928 רעמוז טָאה גנוגעווַאב-טנגוי רעשיטסינויצ-ילעוּפ רעד
 -ַאגרָא:טנגוי רעשיטסינויצ-ילעוּפ רעטכער רעד ןופ טעטימָאק-לַארט
 ןטימ עיצַאזינַאגרָא ןייז ןסיגוצפיונוצ ןסָאלשַאב "טייהיירפ , עיצַאזינ

 ,"ץולחה ,
 רָאפנעמַאזוצידנַאל ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרעב

 רעד טָאה עיצולָאזער ַא ןיא .ײטרַאּפ ןויצ-ילעופ רעקניל רעד ןופ
 ןייז ןופ טייקיטעטמוא עטולָאסבא יד טלעטשעגטסעפ רָאפנעמַאזוצ
 רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד זַא ןוא ?טנגוי , עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 טָאה עיצולָאזער יד .ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא שיטקַאפ טָאה "טנגוי,
 -ער וצ ײטרַאּפ רעד ןופ טעטימָאקי-לַארטנעצ םעד טרעדָאפעגפיוא
 -קניל רעד ןופ גנוריפנָא ןַא ןפַאשַאב וצ יינספיוא .ה.ד ,ןריזינַאגרָא
 | ,עיצַאוינַאגרָא-טנגוי רעשיטסינויצ-ילעוּפ

 ןיא ןפרָאװעצ עכעלטנגוי עשידיי סעּפורג ךָאנ ןעוועג ןענעז סע
 "לַארטש , רעד ןעוועג ןזיא ייז ןופ ענייא .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא

 -רַאּפ -רעטעברַא רעשיטסילַאיצַאס רעקיגנעהּפָאמוא , רעניילק רעד ייב
 ךרוד ןדלָאמעג ?לַארטש , ןופ טעטימָאק רעד טָאה 1927 ביױהנָא ,"ייט

 ןרידיוװקיל וצ ךיז ןסָאלשַאב טָאה עיצַאזינַאגרָא יד זַא ,עסערּפ רעד
 ,"דנוב , ןיא ןטערטניײרַא ןלָאז רעדילגטימ עריא ןוא

 "עג ךיוא ןעמ טָאה רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי לָאצ עניילק ַא
 רעשיטסילַאנָאיצַאנ רענעטלָאּפשענּפָא ןַא "סעקַארפ, יד ייב ןפָארט
 "סעקַארפ , יד ;(ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשיליוּפ רעד ןופ לייט
 ,גנוריגער סיקסדוסליּפ וצ טנעָאנ ןענַאטשעג ןענעז

 ןעועג זיא רעריפ ריא) ײטרַאּפ-סקלָאפ עשידיי עניילק יד ךיוא

 -טנגוי עניילק רָאּפ ַא טַאהעג טייצ עסיוועג ַא טָאה (יקצולירּפ חנ
 צשיטסיקלָאפ , יד ןיא ,ײטרַאּפ רעד טָא ןופ גנוטייצ רעד ןיא .סעּפורג
 רעד וצ עטרעפָא ַאזַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא 1928 271 'רנ "רעטעלב

 ; ?טפנוקוצ ,
 רעד ףיוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עטסקרַאטש יד זיא 'טפנוקוצ, יד,

 -עד רַאפ ףמַאק רעד רָאנ זַא ,רימ יו ,ךיילג טלַאה יז .סַאג רעשידיי
 ערעזנוא ןזייל טעװ ,יירעקעל-לוויטש ןוא עיצַארגימע טשינ ,עיטַארקַאמ
 "טפנוקוצ , יד ךיז טָאה סָאװרַאפ רעבָא ,קיטכיר .ןגַארפ עטקיטיײוװעגנָא
 ןיא ןכַאמרַאפ טשינ ךיז רָאט יז זַא ,טרעלקַאב טשינ ךָאנ טנייה זיב
 ןקעוופיוא ףמַאק םעד וצ זומ יז זַא ,עיצַאזינַאגרָא ריא ןופ תומא יד יד
 רעדָא עשיטסיחרזמ ,עשיטסינויצ ןיא ךיז טניפעג עכלעוו ,טנגוי יד
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 טשינ ןעמ רָאט ױזַא ,ןיינ .,סעיצַאזינַאגרַָא ערעדנַא ענעדישרַאפ ןיא
 ."ןעלדנַאה

 יד תעב תונוחצנ עסיורג יד ןטלַאהעגּפָא טָאה "דנוב , רעד ןעוו
 ןעגנוריפורג עשידיי ערעדנַא יד ןבָאה ,דנַאל ןיא ןלַאװטַאר-טָאטש
 ,גנוגעווַאב-טנגוי עשידנוב יד קלה ַא ךיוא טָאה םעד ןיא זַא ,ןזיוועגנָא

 רעכעלרעגריב רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא עגַארפ יד
 עקיטנייה , ןופ לקיטרַא ןייא ןריטיצ זיולב ָאד ןלעװ רימ .עסערּפ
 -גָאטימכָאנ עשיטסינויצ ַא ןעוועג זיא סָאד) 1929 ,ץרעמ ןט3 ןופ "סעיינ
 םעד טגָארט סָאװ ,לקיטרַא רעד ,(?טנייה , ןופ עבַאגסיוא ,גנוטייצ
 ; ךיטסיוא ַאזַא וצ טמוק ,"דנוב םעניילק, ןופ עוויסנעפָא יד, ןעמָאנ

 ןיא ןסילשנעמַאװצ ךיז סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידיי יד ןלָאז,

 -רעזייא ןַא ןרעוו ןפַאשעג רעכיג סָאװ לָאז ,דנַאברַאפ ןכעלטייהנייא ןַא
 ןרעוו טעדליבעג רעלענש סָאװ לָאז .טנגוי רעשידיי רעד ןופ טנָארפ רענ
 ,ןלעטש ךיז לָאז סָאװ ,ײמרַא-טנגוי עשידיי עטרינילּפיצסיד-גנערטש ַא
 ,עקישוד ,ענלַאמכָארק ןופ סעקטַאנָאר יד ייב ךַאװ עשירעטילימ ַא יו

 רעד טשינ ןוא -- רימ ןשרעה ָאד :ןפורסיוא קיטומ ןוא עשטָאמס

 ! "דנוב רעניילק,

 וצ טירש עטערקנָאק ןרָאװעג ןעמונעגרעטנוא ךיוא ןענעז סע זַא
 סָאװ ,טַאקינומָאק ַא ןופ ןעז וצ זיא ,"טנָארפ םענרעזייא , םעד ןפַאש
 םעד רַאפ ןכָאװ רָאּפ ַא טָאה (אטיי) רוטנעגַא-ןפַארגעלעט עשידיי יד
 -ָאק ןופ טלַאהניא רעד .טקישעגרעדנַאנַאפ לקיטרַא ןטריטיצ-רעירפ

 ;ַאזַא ןעוועג זיא טַאקינומ

 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ לַאקָאל ןיא זיא געט עטצעל יד ןיא
 יִד ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד
 ןטקיניײארַאפ ַא ןפַאש ןופ עגַארפ רעד טעמדיוועג ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה גנוטַארַאב רעד ןיא ,ןליוּפ ןיא דנַאברַאפ-טנגוי
 ,יגויצה רעונה ,ָאזיו עגניי :סעיצַאזינַאגרַא עקידנגלָאפ ןופ רעיײטשרַאפ

 ,ריעצה ץולחח -- טייהיירפ ,רעקימעדַאקַא עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ
 ,יתנידמה ץולחה ,תנידמ הדסמ ,םיאנק תירב ,לארשי-תדוגא-ילעוּפ ,יבכמ
 ,ריעצה רמושה .,הרטמל עיצַאזינַאגרָא עשימעדַאקַא יד ,הינודרוג
 ,לארשי-תדוגא-יריעצ ןוא הדובעו הרות

 ."הדוגא; רעד זיב ןויצ-ילעופ עטכער ןופ ?טנָארפ , ַא ,ָאזלַא
 וצ ןבָאה וצ "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי טעד ןעמוקעגסיוא ןיא טפָא

 ןטייצ עסיוועג ןיא טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב רעשיטסינומָאק רעד טימ ןָאט
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 ןלַאפ ןעוועג .טנגוי רעשידיי רעד ןופ לייט ןשּפיה ץנַאג ַא טקריוװַאב

 רעבָא ,טענרַאנעמַאזוצ ןופ געוו ַא ןעניפעג טװואורּפעג טָאה ןעמ ןעוו
 ןלַאפ בור ןיא .ןרָאװעג ןענופעג טשינ לָאמניק טעמכ זיא געוװ ַאזַא

 ייב ,סעקַאטַא עדליוו ןסױטשוצּפָא ןעמוקעגסיוא "טפנוקוצ , רעד זיא

 "ער -- וליפַא ןוא ץומש ,ןגיל טצונַאב ןבָאה ןטסינומָאק יד עכלעוו

 .ןרעװלָאוװ
 -יהינ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,דנַאברַאפ-טנגוי רעשיטסינומָאק רעד

 ןגעווטסעדנופ טָאה ,ןבעל ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי םוצ גנואיצַאב עשיטסיל

 רעשידיי רעד ןופ ןטכיש ענעדישרַאפ ןופ טנגוי לייט א ןעיצוצ ןזיווַאב
 ,טנטשרע : םימעט עכלעזַא טקריוועג רקיעב ןבָאה סע .גנורעקלעפַאב
 געווסיוא ןקידלַאב ןייק ןעז טשינ סָאד ןוא טייקמירָא עקידלַאװעג יד
 יד ןיא ןביױלג רעוויטימירּפ ַא ,סנטייוצ ;עגָאל רערעווש רעד ןופ
 -כיילג ,סנטירד :םזינומָאק ןופ ןדָאטעמ ערענָאיצולַאװער טשרמולכ

 ; טפנוקוצ רעשידיי רעד וצ ןוא ןפַאש ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי םוצ טייקיטליג
 ךיז ןוא טכַאמ עיור ןדנעװנָא ןופ ללכ רעשיטסינומָאק רעד ,סנטרעפ
 עסיוועג טרינָאּפמיא טָאה ןּפיצנירּפ םוש ןייק טימ ןענעכער טשינ
 -ָאל ךיוא ,ךעלריטַאנ ,ןבָאה טקריװעג .םידיחי עקידנבערטש-טכַאמ
 ןעוועג זיא גנוגעװַאב עשיטסינומָאק יז .םימעט עקילעפוצ ןוא עלַאק
 ןטכירעג עשיליוּפ ךרוד ןגעלפ רעדילגטימ עוויטקַא עריא ןוא לַאגעלמוא
 ןפַאשעג טָאה סָאד .עמרוט ןענימרעט עגנַאל ףיוא ןרעוו טּפשמרַאפ
 עקידנעיצוצ ַא טַאהעג ךיוא טָאה סָאד ןוא עיגָאלָאריטרַאמ ןופ ןייש ַא
 .עכעלטנגוי עוויטיסנעס עסיוועג ףיוא גנוקריוו

 עשיטסינומָאק יד זיא רענגעק עשיטילָאּפ עריא ןגעק ףמַאק ןיא
 ,שירעכערכרַאפ וליפַא ןוא לַאטורב ךעלנייוועגמוא ןעוועג גנוגעװַאב
 -רעיוּפַאק טקנוּפ טכיירגרעד טָאה יז זַא ,ןעוועג זיא םעד ןופ ףוס רעד
 דגנכש דצ םעד ןרידילָאסנָאק ןפלָאהעג טָאה יז ,ןטַאטלוזער עקיד
 עשירָאטַאזילַארָאמעד ןוא עקידרקפה יד ןבָאה טייצ רעד טימ ןוא
 עיר ענעגייא עריא ןיא ןקריוו ןביוהעגנָא ןעלטימ

 -רעדנַאנַאפ ןליוּפ ןופ ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד טָאה 1928 רָאי ןיא
 ,דנַאברַאפ-טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םעד טזָאלעג
 רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד סָאװ ,רַאפרעד סע יז טָאה ןָאטעג
 ןוא גנוריפנָא-ײטרַאּפ רעד ןגעק עינַאּפמַאק ַא טריפעג טָאה טנגוי
 ,ײטרַאּפ רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןגעק ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא
 ןענעז ייז זַא ,ןטַאטוּפעד עשיטסינומָאק יד ךיוא יו ,םיא קידנקידלושַאב
 .ןגעו עשלַאפ ףיוא רעטעברַא יד ןריפ ןוא ןטסינוטרָאּפָא
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 ןקישניײרַא סָאד ןעוועג זיא ןדָאטעמ עשיטסינומָאק יד ןופ רענייא
 ןופ ןעיובוצסיוא ידכ ,סעיצַאזינַאגרָא עשירענגעק ןיא ןרָאטַאקָאװָארּפ

 ןריזילַארָאמעד וצ ייז קעווצ ןטימ (ךעלרעמעק) *סעקיײשטַאי, קינייוועניא
 ןופ ןעזנָא םעד ןטיירוצרעטנורַא טימַאב ךיז ןבָאה ייז .,ןטלַאּפש ןוא
 -ץעגמוא ייז ןגעוו ןטיירפשרַאפ ךרוד סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עסיורג יד

 ,סעדנַאב-רָארעט טריזינַאגרָא ייז ןבָאה ןֹרָאי ייר ַא .תוישעמ עטרעּפמול

 ןריפסיוא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברַא ןסײרּפָארַא ןוואורּפ ןגעלפ סָאװ
 רעטעברַא עשיליוּפ יד ןשיווצ זַא ,שיטסירעטקַארַאכ .ןלַאפנָא עקיטולב
 ןשיווצ יוװ ,רעקידנעטשנא ךס ַא טריפעגפיוא ןטסינומָאק יד ךיז ןבָאה
 ַא שטָאכ ןענעכערוצסיוא ןעמונרַאפ טרָא ליפוצ טלָאװ סע .עשידיי
 ןענָאמרעד ןלעװ רימ .םיעותעת םישעמ עשיטסינומָאק יד ןופ לייט

 .עיצַארטסוליא םשל רָאּפ ַא זיולב

 רעד ןופ לוש-טנװָא יד ןלַאפַאב ןטסינומָאק יד ןענעז 1920 ףוס

 ןביוש 25 טקַאהעגסוא ןוא ,51 עלימ ףיוא ,עשרַאװ ןיא "טפנוקוצ,
 לקניו-רעטעברַא םעד ןלַאפַאב ייז ןענעז 1922 רַאורבעפ ןט26 םעד
 ןדנואו 9 טכַאמעג ןוא ןסָאש ייר ַא ןבעגעג ןבָאה ,9 דזאיעשּפ ףיוא
 "טפנוקוצ , ַא טעדנואוורַאפ-רעווש ,ָאקנָאלבאי רעטעברַא ןגניי םעד

 ףיוא טלָאמעד ןבָאה ייז ,ןַאמנייטש רענשזריק ןקירָאי-19 םעד ,רעוט

 רעװעשרַאװ יד ןופ רעריפ םעד ןכַאטשעצ ךעלרעדרעמ ךיוא סַאג רעד
 ,ברַאפלמיה לשרעה ,רעטעברַא-רעדיינש

 דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ טַאקינומָאק ַא ןיא
 ; רימ ןענעייל ?טפנוקוצ,

 רעד ןעוו ,גָאטײב 1 םורַא (1930) רַאונַאי ןט6 םעד גָאטנָאמ,
 -עגמיײהַא זיא רעסַאוװרופ יכדרמ 'ח עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןופ דילגטימ
 -רעדיוש ַא ןרָאװעג טריפעגסיוא םיא ףיוא זיא ,עיצקעל ַא ןופ ןעגנַאג
 עכלעוו ,סרעגעלש עשיטסינומָאק עטנפָאװַאב ,לַאפנָא-דרָאמ רעכעל

 -עג רעטעּפש ןבָאה ,רעטעברַארעטסוש עכעלטע טרעגַאלַאב ןבָאה
 דָארג ךיז טָאה רעכלעוו ,טסידנוב ןדעי ןגעק ללכב ןליוק ערעייז טדנעוו
 טלָאמעד זיא רעכלעוו ,רעסַאװרופ 'ח םעד .סַאג רעד ףיוא ןענופעג

 םענעבעגעגרעביא סלַא טנעקעג ןטסינומָאק יד ןבָאה ,םייהַא ןעגנַאגעג
 יד זַא ,גונעג ןעוװעג זיא סָאד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןופ דילגטימ
 "ןליוק ערעייז ןופ ליצ ַא רַאפ ןעמענ םיא ןלָאז רעגעלש עטעשויעצ
 ,(ּפָאק ןיא ןפָארטעג םיא טָאה ליוק ןייא)

 ילפנעמַאזוצ ַא ןעמוקעגרָאפ 1921 ןיא זיא ווָאנַאכעשט לטעטש ןיא
 -סעפינַאמ רעד תעב .סעיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצ , עקידתונכש יד ןופ
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 יד ןלַאפַאב ,עשיליוּפ ןוא עשידיי ,ןטסינומָאק ןענעז סַאג ןיא עיצַאט

 -סױרַא ןוא ןגָאלש ייז ןפרָאװעג ךיז ,עכעלטנגוי עקידנרישרַאמ

 -רעװלָאװער עקינייא ןלַאפעג ךיוא ןענעז סע .ןָאפ ןייא ןסירעג
 זיא לַאפנָא םענעי ןופ רעריפנָא ןוא רָאטַאזינַאגרָא רעד ,ןסָאש

 לכה ךס .ןהָאק לאומש רעוט רעשיטסינומָאק רעקיטרָא רעד ןעוועג
 ןבעגעגסױרַא ןהָאק רעבלעז רעד טָאה רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ א טימ

 ףיױא רעטעּפש טָאה ןוא ןטסינומָאק קילטנעצ עכעלטע יײצילָאּפ רעד
 ,עטגָאלקעגנָא יד ןגעק טגָאזעג תודע סעצָארּפ רעייז

 -ערפ עשיטסינומָאק יד טָאה םישעמ עכעלנע ןוא עכלעזַא
 -יצולָאװער עסיורג יװ ,טרימַאלקער רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא עס

 רעד טָאה 'וָאנאכעשט ןיא לַאֿפרעביא ןגעװו .ןעוטפיוא ערענָא
 :ןבירשעג 1921 רעבמעטּפעס ןט-8 ןופ *רבַאיטקָא , רעקסנימ

 -וצ , יד רַאיוטָא-טנגוי רעשיטסישַאפ ןייז ןוא "דנוב , רעד,
 -ערג יד ןופ טנגוי רעד וצ טירטוצ ןייק טשינ ןיוש ןבָאה "טפנוק
 -ַאכעשט . . . ןיא קרַאמיץַאזּפָא רעייז ןעניפעג ייז ןוא טעטש ערעס
 -ידנוב רעד ןופ ילפנעמַאוצ רעד רָאפ סע טמוק ןטרָאד  .ווָאנ

 ואורּפ רעכעלטנדרָא ןַא זיא סָאד זַא ,רָאלק זיא סע .טנגוי רעש
 םוצ תוחוכ עכעלטנגוי יד ןריזיליבָאמ ןוא ןריזינַאגרָא ןלעוו ןופ

 -ַארקָאמעד, עשיטסישַאפ יד ןקידייטרַאפ ןופ טנעמָאמ ןקיטיונ
 -רַאפןטעװַאס ןפיוא לַאפנָא םעד ןטיירג ןפלעה ןופ ןוא "עיט
 -נב םעד טָא טצַאשעגּפָא קיטכיר טָאה טנגוי עקיטרָא יד .,דנַאב
 -ויסנעפעדילַאיצָאס יד טצירעצ טָאה סָאד ,ילפנעמַאזוצ ןשיד
 יד טעּפעשטרַאפ ייז ןבָאה ילפפיונוצ ןופ גָאט םניא ןוא סעקינ

 וצ ידכ ,געלשעג ַא ןריצָאװָארּפ וצ ידכ ,טנגוי ערענָאיצולָאװער
 ַא ןגעו תויתוא-הנבל-שודק טימ גנוטייצ ןיא ןייגסורַא ןענעק
 -ַארטסנָאמעד :טנגוי ַא ףיוא ןטסינומָאק ןופ לַאפנָא ?ןשיטידנַאב,
 ."וָאנַאכעשט ןיא עיצ

 עשיטסינומֲאק יד סע ןבָאה ףָאטש ןכעלנע ןוא ַאזַא טימ

 טָאה סָאד ןוא ,גנַאל"ןרָאי רענעייל ערעייז טרעטיפעג ןרָאטקַאדערי
 -ָאװָארּפ ,טייקיטכירפיואמוא ,ןטַאטלוער עטסלַאטַאפ יד טכַארבעג
 עשיטסינומָאק יד ןיא טגײלעגרעדנַאנַאפ ךיז ןבָאה דלַאװעג ןוא עיצַאק

 .ןעייר
 -רַאפ ןביוהעגנָא ןטסינומָאק יד ןבָאה 1925---1924 ןרָאי יד ןיא

 ,עכעלרעגריב ןוא עשירַאטעלָארּפ ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עלַא ןפרַאװ
 -נעװ ערעייז .טנָארפ ןכעלטייהנייא ןַא ןפַאש ןגעוו ןעגנודנעוו טימ
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 ןופ .ןירַא ברָאק ןיא ןרעוו ןפרָאװעג ךעלנייועג ןגעלפ ןעגנוד
 ןטנעפנחרעטנוא ןופ לטימ םוצ רעבירַא ייז ןענעז ןפמעקַאב ףרַאש
 רַאפ ןליפַא .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא רַאפ ךיוב ןפיוא ןכירק ןופ
 -עג טשינ ןטסינומָאק יד ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשיטסישַאפ שוריפב

 ןופ גנוזָאל ַא טקורעגסױרַא ןבָאה ייז ,ןטנעמילּפמָאק ןייק טעװעלַאשז
 ןוא ןעמעלַא ןעמענמורַא לָאז סָאװ ,"רוד ןגניי ןופ טנָארפ ַא, ןפַאש
 יד םוילַאנָאיצַאנ ןטכידעג ןיא ןריטיצילוצרעביא טימַאב ךיז ןבָאה
 ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאנָאיצַאנ

 -"טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ טעטימָאקילַארטנעצ ןופ ןַאגרָא ןיא
 ןַא ןיא זיא ,1926 רַאורבעפ ןופ ?שישזַאוװָאט , ןיא ,ןלױּפ ןיא דנַאברַאפ
 : ןרָאװעג טגָאזעג לקיטרַא

 ץלַא ,םיצובק עלַא ןעמענמורַא זומ רוד ןגניי ןופ טנָארפ רעד ,

 ןופ טכער יד רַאפ ףמַאק ןופ גנוזָאל יד עכלעוו ןיא ,סעיצַאזינַאגרָא
 ןגניי ןופ טנָארפ רעד זיא רעבירעד .גנַאלקּפָא ןַא טניפעג טנגוי רעד

 רָאנ ,תוחוכ עשיטסישַאפ-יטנַא יד ןופ עיצַאזיליבָאמ ַא זיולב טשינ רוד
 יד ןופ וליפַא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסישַאפ-טשינ עלַא ןופ ךיוא

 שירעפמעק יד ןוא טנגוי רעשיקעדנע רעד ןופ ןעגניר עטשרעטנוא
 ףרַאד ןוא ןעק רע, -- טנָארפ רעד .?סעיצַאזינַאגרָא עשירָאטַאנַאס
 ךיז ןעניפעג עכלעװ ,םירעיוּפ ןוא רעטעברַא ןופ ןיז יד ןעמענמורַא
 -נַא ןענעז -- אראנ ןוא סעקעדנע) .?סעיצַאזינַאגרָא-ארַאנ יד ןיא
 ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסישַאפ ןוא עשיטימעסיט

 ישג טרעװ גנוטייצ רעבלעז רעד ןופ לקיטרַא ןטייווצ ַא ןיא
 -ורג רעשימעדַאקַא רעד טימ ןטעברַאנעמַאזוצ ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאז

 ןליפַא רעבָא .?עיצַאזינַאגֹרָא רעשיטסישַאפ סיקסניטָאבַאשז ןופ עּפ
 טשינ ןבָאה דנַאברַאפ-טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ רעדילגטימ ענעגייא יד
 .עשַאק, עשיטסישַאפ-שיטסילַאנָאיצַאג עיינ יד ןעיידרַאפ טנעקעג
 :"שישזאווָאט , ןבלעז ןיא םעד ןגעוו ןענעייל רימ

 ןשידיי ןיא ,לשמל ,ןצלירג עטסנרע ןעוועג ןענעז טרָאד ןוא ָאד ,
 -נרַא קרַאטש ןעמ זיא עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעזנוא ןופ לייט
 -יא ןגעוו יירשעג ןשידנוב םעד ןופ קורד םעד רעטנוא ןלַאפעגרעט

 -רַאפ-טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ עיצַאדיװקיל ןוא טָארקנַאב ןשיגָאלָאעד

 ,"דנַאב

 טנגוי עשיטסינומָאק יד יװ ,ןליּפשיײיב ייר ַא טכַארבעג ןרעוו סע
 ןיא טעמכ .קיטקַאט רעײנ רעד דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג טָאה
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 -ער ןיא ןעמוקעג סָאד זיא ,"שישזַאװָאט , טביירש ,ןלַאפ עכלעזַא עלַא
 ."טפנוקוצ , ןוא "דנוב , ןופ גנוקריוו רעד ןופ טַאטלוז

 םענעי ןיא .טכערעג ןעוועג לַאפ םעד ןיא זיא *שישזַאװָאט , רעד

 -טימ ןופ גנַאגרעביא רעטפַאהנסַאמ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה דָאירעּפ
 דנוב-טנגוי םוצ דנַאברַאפ-טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ רעוט ןוא רעדילג

 -ומָאק יד עטלעוו ףיוא ,ןגעוו עשלַאפ יד ןעזרעד ןבָאה ייז --- "טפנוקוצ,
 ,ןריפ ייז ליוו גנוגעוװוַאב עשיטסינ

 ןעגנַאגעגנָא לייורעד זיא גנוגעווַאב רעשיטסינומָאק רעד ןיא
 ןוא ןעגנוסילשסיוא טימ ,ףמַאק רעלענָאיצקַארפ-ךעלרעניא רעפרַאש ַא
 ןשיווצ ; עװקסָאמ ןיא ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןעגנוסישרעד יד) ןעגנוסישרעד
 -עגנָא ןַא ןעוועג ךיוא זיא ,1924 ןיא ,ןסָאשרעד טָאה ןעמ עכלעוו יד
 "טנגוי ןשיטסינומָאק ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ רענעעז

 ,(דנַאברַאפ
 טזָאלעגרעדנַאנַאפ ןרעטנימָאק ןופ לעפַאב ַא טיול זיא 1928 ןיא

 "יטסינומָאק רעד ךיוא יוװ ,ןליױּפ ןיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ןרָאװעג
 -רעד .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנא ערעייז ןוא דנַאברַאפ-טנגוי רעש

 -ָארּפ טריפעגנַא ןבָאה ייז טימ זַא ,ןרָאװעג טרעלקרעד זיא ייב
 עשיטסינומָאק יד ןעיובפיוא קירוצ ןלעוו טעוװ סע רעװ ןוא ןרָאטַאקָאװ
 -ןימָאק ןיא ןעמ טָאה רעירפ) רָאטַאקָאװָארּפ ַא זיא רענעי ,גנוגעווַאב
 רעלַאגעלמוא רעטסעב רעד רַאפ ײטרַאּפ עשיליוּפ יד ןטלַאהעג ןרעט
 ןיא ןליפַא זיא טױט ןכעלקערש ַאזַא ,(גנוגעווַאב רעשיטסינומָאק
 ,ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש ןעוועג עיזַאטנַאפ רעטסצרַאװש רעד



 ?ַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןיא 0

 "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןיא טיירטש רעקידנרעיױד-גנַאל רעד

 ןרָאװעג טזיילעג זיא לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןופ עגַארפ רעד םורא
 ןיא עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ןט-6 ןפיוא
 ןופ טירטניירא םעד ןסָאלשַאב טָאה רָאפנעמַאװצ רעד ,1926 רָאי

 רעבָא .לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןיא "טפנוקוצ, רעד
 טעבראעגטימ ןיוש "טפנוקוצ; דנוב-טנגוי רעד טָאה טלָאמעד זיב ךיוא
 ענלצנייא טימ רעֹדָא לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןטימ

 ,סעיצקעס ענייז ןופ
 ךסַא ךָאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנורעטנענרעד עשיטקַאפ יד

 רעסיורג ַא טימ "טפנוקוצ, יד טָאה 1929 ןיא ןיוש םורָאװ -- רעירפ
 ןשיטסילַאיצַאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןיא טקילײטַאב ךיז רעדילגטימ לָאצ
 םוצ ןעמוקעג ךיוא זיא גנורעטנענרעד יד .ןיוו ןיא ילפנעמַאזוצ-טנגוי
 "ןטסיטפנוקוצ, יד סָאװ ,םעד ןיא וליפא ,ןטקַא ערעדנַא ןיא קורדסיוא
 -ףמַאק רעד ןעוועג זיא סָאװ ,"ןלייפ יירד, יד ןגָארט ןביוהעגנָא ןבָאה
 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ ןכייצ

 ןענָאמרעד ָאד רימָאל טעטירַאדילָאס ןופ ןטקַא ענעדישרַאפ יד ןופ

 : ווירב ַאזַא ןעמוקַאב "טפנוקוצ,, יד טָאה 1924 לירּפַא ןיא : ייווצ זיולב
 ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ; דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םוצ;

 ! םירבח עבושח

 טָאה ריא סָאװ ,טלעג םעד רַאפ קנַאד ןטסקיצרַאה ,ןטסעב רעזנוא

 טפלעה גנוציטשרעטנוא עקיצרַאהטיירב יד יוװ רעמ ךס ַא ,טקישעג זנוא
 ,טעטירַאדילָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעקידתושממ ןופ זייװַאב רעייא זנוא

 רעזנוא רַאפ ןריולרַאפ ןוא טריפעג טכַאלש עקיזָאד יד ןבָאה רימ
 רעדיוו לַאפכרוד םעד ידכ ,ץלַא ןוט ןלעוװ רימ רעבָא ,ליצ ןעמַאזניימעג
 טימ ןעמַאזוצ רעביא ךייא רימ ןקיש גָאזוצ ןקיזָאד םעד ,ןכַאמ וצ טוג
 ! טפַאשטניירפ עקיצרַאה -- .ףליה רעייא רַאפ קנַאד ןטסקיצרַאה םעד

 ןיא טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ָארויב עשידנעלסיוא
 ,"ךיירטסע
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 -טסע רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ןופ רעפטנע רעד ןעוועג זיא סָאד

 -עטניא ןפיט םעד ףיוא גנוגעווַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיכייר
 דנַאטשפיוא ןשיטסילַאיצָאס ןשיאָארעה םוצ עיטַאּפמיס רעסייה ןוא סער
 ,ךיירטסע ןיא שינערעקרעביא רעשיטסישַאפ רעד ןגעק

 -ןגרָאמ/ עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס עשידנוב יד טָאה 1959 רעמוז
 ןיק רעלטרָאּפס עשיטסילַאיצַָאס רעגיצנַאד יד ןדַאלעגנייא "ןרעטש

 ןופ רעדילגטימ יד טימ ןעמַאוצ .38 ןעמוקעג ןענעז סש .עשרַאװ
 טריפעגכרוד לַאז רעװעשרַאװ ןסיורג ַא ןיא ייז ןבָאה "ןרעטשנגרָאמ;
 ןשיווצ גנודניברַאפ עכעלרעדירב יד טרירטסנָאמעד ןוא טסעפ-טרָאּפס ַא

 ןרעטנוא טכַאמשעג ןיוש ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא עשטייד ןוא עשידיי יד
 ןעמוקעג ןענעז סע ןענַאװ ןופ ,גיצנַאד עבלעז סָאד ,רָארעט ןשירעלטיה

 רָאי ריפ טימ לכה:-ךס זיא ,גנורעדירבראפ-רעקלעפ ןופ ןדלָארעה יד
 רעייפ סָאד ןדנוצעגנָא טָאה סָאװ ,עלעבעווש סָאד ןרָאװעג רעטעּפש

 עלַא רַאפ רעמ ןוא ,רעקלעפ ליפ רעכלעוו ןיא ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ
 ,טקיטולבעג רעווש יױזַא ןבָאה ,קלָאפ עשידיי סָאד

 -יפָא ןעוועג זיא לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד זַא

 ןופ ילפנעמַאזוצ-דנַאל ןפיוא חילש ַא סנייז ךרוד ןטערטרַאפ לעיצ
 ןיוש רימ ןבָאה ,1932 רָאי ןיא ,ןליױּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי

 ןטערטרַאפ ןעוועג 'טפנוקוצ יד ןיא לֶאֵמ ןטשרע םוצ .טלייצרעד
 ןיא סָאד ,1958 רָאי ןיא לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןיא
 יד ןיא לעיציפָא .ןעגַאהנעּפָאק ןיא סערגנָאק ןט-פ ןפיוא ןעוועג
 -עלעד ריא טָאה רעבירעד ,ןסָאלשעגנָא ןעוועג טשינ ךָאנ "טפנוקוצ,
 ,טכעריגנוטַארַאב זיולב טָאהעג עיצַאג

 דנוב-טנגוי ןופ רעציזרָאפ ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצַאגעלעד יד
 --- רַאטעױרקעס ןופ ןוא ,ץישפיל (עקשֶאי) ףסוי --- ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ,

 עטלמַאזרַאפ 1500 יד ןופ ןטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש ייב .טילב ןַאיצול
 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ייר ַא ןופ רעייטשרָאפ ךיוא יו עכעלטנגוי

 רעכעלרעייפ רעד ףיוא טילב ןַאיצול טָאה ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ
 ןופ עיצַארַאלקעד ַא טנעיילעגרעביא סערגנָאק ןט-5 ןופ גנוציז-גנונעפע
 ,"טפנוקוצ; דנוב-טנגוי

 טָאה "דנוב םעניילק, ןופ עטכישעג רעד ןופ גנורעדליש ַא ךָאנ

 : טגָאזעג רעטייוו עיצַארַאלקעד יד
 -ײגַאב עגניי טנזיוט 10 בורק ןעייר ערעזנוא ןיא רימ ןלייצ טנייה ,

 רעדילגטימ ערעזנוא ןופ טנעצָארּפ 95 .םזילַאיצָאס ןרַאפ רעפמעק עטרעטס



 481 ןליוּפ ןיא ײטפנוקוצ, דנוב"טנגוי

 עיצַאינַאגרַא רעזנוא .ךעלגניינרעל ןוא רעטעברַא עּכעלטנגוי ןענעז
 טבערטש סָאװ ,גנוגעװַאב-טנגוי ַא ןופ ּפיט םעד רָאפ ךיז טימ טלעטש
 טעברַא-גנואיצרעד עשיטסילַאיצַאס עטיירב ַא ןקינײארַאפ וצ שינָאמרַאה
 ןיא טַאירָאטעלַארּפ ןופ ףמַאק ןשיטילָאּפ ןיא לײטנָא ןשיגרענע ןטימ

 -שיצַאזינַאגרָא ןוא -גנואיצרעד רעזנוא ןיא םָאנָאטױא ןענעז רימ .ןליוּפ
 ןכרוד ,ײטרַאּפ רעזנוא ךרוד טריפעגנָא רימ ןרעוו שיטילָאּפ ,טעברַא
 -גנודליבטסבלעז 600 ךרעב ןיא טריפעג טרעוו טעברַא רעזנוא ,"דנוב;
 ,סעיצקעס-טנגוי עלענַאיסעּפָארּפ ,ןלוש-ןטנערעפעד ,ןבולק ,ןזיירק
 -סעקרַא ,ןזיירק עשיטַאמַארד ,ןרָאכ ,ןלוש-טגוװָא ,ןּפורג-ץוש ,ןרעגַאל
 -רַאפ-ןסָאמ עשיטילָאּפ ,ןעילפנעמַאזוצ עסיורג ךרודַא ןריפ רימ .סרעט
 ,ןטַארעפער עכעלטנפע ,ןעגנולמַאז

 -ּעט עשיטילָאּפ עשיטקַארּפ רעזנוא ןוא לַאעדיא-גנואיצרעד רעזנוא
 ,ןקיטסולספמַאק ַא ןעיצרעד וצ ןבערטש ןוא ףיונוצ ךיז ןלַאפ טייקיט
 ,טסילַאיצָאס ןרענַאיצולַאװער ןעיירפ-ךעלרעניא

 םעד תוחוכ עלַא טי רימ ןפמעקַאב ,ײטרַאּפ רעזנוא יו טקנוּפ
 ףעד טימ גנַאלקנייא ןיא .םזילַאנָאיצַאנ ןרענָאיצקַאער םעד ,םזיניוװָאש

 רימ ןעייטש ןליּפ ןיא קלָאפ-רעטעברַא ןשידיי ןופ גנוגייצרעביא
 ןיא ייס ןוא רעכעלרעגריב ןיא ייס םזינויצ ןגעק ףמַאק ןקיקענטרַאה ןיא
 טנגוי-רעטעברַא יד ןעיצרעד רימ .טלַאטשעג רעשירַאטעלָארּפ טשרמולכ
 ײטרַאּפ רעזנוא יו ױזַא .ףמַאק-ןסָאלק ןרענָאיצולָאװער ןופ טסייג ןיא
 יו ,רעשידיי רעד טימ ןײגנעמַאזצ סעדעי ןדישטנַא רימ ןפרַאוורַאפ
 .עיזַאושזרוב רערעדנַא רעדעי טימ

 ןיא רימ ןבָאה ,1919 רָאי ןיא ןיוש ,המחלמ-טלעו רעד תעב
 -עג ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצַאס עקיצנייא יד טלָאמעד ,ןלױּפ
 גנוזָאל רעקיזָאד רעד ."המחלמ רעד המחלמ; :גנוזָאל יד ןפרָאװ
 ןפיוא טנייה ךיוא ןעייטש רימ .יירט ןבילבעג לָאמעלַא רימ ןענעז
 -יטסילַאטיּפַאק רעד ןיא עיצַאגענ-גירק רעטולָאטבַא ןופ טקנוּפדנַאטש
 יו ,רעשיטסינומָאק רעד טוג יזא דמערפ זיא זנוא ,גנונדרָא רעש
 עשיטסילַאטיּפַאק ןיא םזיטָאירטַאּפ-לַאיצָאס רעשיטסימרָאפער רעד
 ןשירַאטעלַארּפ ןופ רעגנעהנָא עטרעטסײגַאב ןענעז רימ .תוכולמ
 ,?םזילַאנָאיצַאנרעטניא

 -ינייא רעשירַאטעלַארּפ ןופ רעגנעהנָא עשיטסַאיזוטנע ןענעז רימ
 -רעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןיא זנוא טריפ ריא וצ ןליוו רעד .טייק
 ןופ ןלייט עלַא ןופ טייקינייא רעלופ רעד וצ ןבערטש רימ .לַאנָאיצַאנ
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 הנחמ רעטקינייאעג רעד ןיא .גנוגעװַאב-טנגוי רעשירַאטעלָארּפ רעד
 ,"דנַאלסור-ןטעװָאס ןטײרפַאב ןופ טנגוי עיינ יד ןעז ךיוא רימ ןליוו

 ,ןעמוק רימ דנַאל רעסָאװ ןופ ,סעטרבח ןוא םירבח ,טסייוו ריא;

 ןפמעק !וצ סיוא טמוק סע ןעגנוגנידַאב ערעווש ערעסָאװ ןיא טסייוו ריא
 סיזירק רעכעלטפַאשטריװ רעקידארומ .,ןליוּפ ןופ סַאלק-רעטעברַא םעד

 -רעדמוא ןכַאמ לפייה ַא ןופ טכַאמ רעטצינערגַאבמוא ןַא ןופ טײלגַאב
 ןייטשוצסיוא ןבָאה רימ סָאװ ,תורצ יד ץוחַא ,עגַאל רעזנוא ךעלגערט
 רעשיטַאמעטסיס רעד ךָאנ זנוא טפערט ,סַאלק-רעטעברַא ןופ לייט ַא סלָא

 רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ טנגוי עשירַאטעלָארּפ יד סלַא ףמַאק-גנוטָארסיױא
 -געמעלע יד טשינ ןבָאה רימ .,טנגוי-רעטעברַא עשידיי סלַא ,טייהרעדנימ
 -- ךָאד ןוא .טעברַא ףיוא טשינ וליפַא ,רוטלוק ףיוא טכער ערַאט

 ענובירט רעכיוה רעקיזָאד רעד ןופ ןרעה רימ ןזָאל רַאפרעד אקוד ןוא

 "שטייד ןוא ךיירטסע ןופ םירבח עשידלעה יד וצ ףור-טייהיירפ רעזנוא
 רעד ןֹופ םירנח יד וצ ןגָאז רימ .דנַאלטעל ןוא עינַאּפש ןופ ,דנַאל
 ןָאפ עטיור יד --- ןעשעג טשינ זנוא טימ לָאז'ס סָאװ זַא ,טלעוו רעצנַאג
 רעד ןופ טנעה יד ןופ ןרעוו ןסירעגסױרַא טשינ טעװ םזילַאיצָאס ןופ
 ,?ףןליוּפ ןיא טנגוי רעשידנוב

 רָאי ןיא טשרױע זיא ,טנָאמרעד ןעוועג רעירפ ןיוש זיא'ס יו

 סולשַאב רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא רָאפנעמַאזוצ-"טפנוקוצ, ןפיוא 6
 -יטעט ןיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצַאס ןיא ןטערטוצניײירַא
 לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןופ ָארויב ןופ טכירַאב-טייק
 : םעד ןגעוו טגָאזעג טרעוו (1927 ביױהנָא)

 רעזנוא ןופ דילגטימ םעיינ םעד ןסירגַאב טנייה ןענעק רימ,
 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי עטסערג יד ,עיצַאזינַאגרָא

 עטסטנעָאנ יד ,ןליױּפ ןיא "טפנוקוצ; דנוב-טנגוי םעד --- עּפָאריײא ןיא
 ןופ עמַאנפיוא יד ןסילשַאב לעמרָאפ ןפרַאד טעוװ וויטוקעזקע ןופ גנוציז
 יד רימ ןענעכעררַאפ טנייה ןיוש רעבָא ,עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד
 דנוב טנגי רעד .דילגטימ ַא סרעזנוא רַאפ שיטקַאפ עיצַאזינַאגרָא
 ,"רעדילגטימ טנזיוט 12 טנייה טלייצ "טפנוקוצ;

 / דנוב-טנגוי רעד זיא רעדילגטימ לָאצ רעד ןופ סיורג רעד טיול
 -רעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןיא טרָא ןט5 ןפיוא ןענַאטשעג טלָאמעד

 ךיירקנַארפ ,(רעדילגטימ טנזיוט 104 טימ) ןדעווש ךָאנ -- לאנָאיצַאנ
 רָאַּפ ַא טימ .(20,000) עיגלעב ןוא ,(27,000) קרַאמענעד ,(42,000)
 ןרָאװעג טקורעגּפָארַא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי רעד זיא רעטעּטש םישדח
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 ןשיטסילַאיצָאס ןופ גנוציז-וויטוקעזקע רעד ףיוא ?ייוו ,טרָא ןט7 ןפיוא
 רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז ,192/ לירּפַא ,לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי
 .טימ טנזיוט 35 טימ דנַאברַאפ-טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשיגעוורָאנ

 ןיא דנַאברַאפ-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעטקינייארַאפ רעד ןוא רעדילג
 -רַאפ ןשינַאּפש ןופ טפלעה ַא) ,רעדילגטימ טנזיוט 200 טימ עינַאּפש
 ןבָאה עכלעוו ,ןריציפָא ןוא רענלעז ןופ ןענַאטשַאב טלָאמעד זיא דנַאב
 ןופ גנוציז רענעי ףיוא .(גירק-רעגריב ןשינַאּפש ןיא טקילײטַאב ךיז

 ןטשרע םעד ןעוועג ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי רעד זיא וויטוקעזקע
 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ דילנטימ סלַא טקילײטַאב לָאמ

 -רעטניא-טנגוי םעד ןוא דנוב-טנגוי םעד ןשיוװצ ןעגנואיצַאב יד
 -נגעלעג ענעדישראפ ייב .,עטוג טלעטשעגנייא דלַאב ךיז ןבָאה לַאנָאיצַאנ
 ,1927 ףוס .,טריטסעפינַאמ לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי רעד סע טָאה ןטייה

 -וצ לָאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי רעד טָאה "דנוב,, ןופ ייליבוי ןקירָאי-40 םוצ
 טגָאזעג זיא סע רעכלעוו ןיא ,גנוסירגַאב ַא "טפנוקוצ , רעד וצ טקישעג
 : ןרָאװעג

 עכעלטפַאשלעזעג ערעוװש יד טנַאקַאב טנכייצעגסיוא ןענעז זנוא,

 רעקיטנייה רעד ןיא טזומ ריא עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ ןוא
 ןופ טנלע רעלַאיצָאט רעסיורג רעד .ןבַאגפיוא ערעייא ןליפרעד טייצ
 רעשיטילַאּפ רעקידרדסכ רעד ,ןליוּפ ןיא טנגוי-רעטעבוַא רעשידיי רעד
 עילַאװכ עקידנגייטש יד ףוסל ןוא תוחוכ עכעלטנייפ-טקלָאפ יד ןופ קורד

 ןעָאודַאב ןדנעטשמוא עלַא עקיזָאד יד -- עצעה רעשיטימעסיטנַא רעד ןֹופ

 -סילַאיצָאס ַא ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל עטסקידרקיע יד ךעלרעהפיואמוא
 טשינ ריא טָאה ךָאד ןוא ,עיצַאזינַאגרָא-גנואיצרעד ןוא -טנגוי רעשיט
 -לבוי רעייא ףיוא טנעק ריא רָאנ ,סעיציזָאּפ ערעייא ןטלַאהעגנייא זיולב
 עיצַאזינַאגרָא רעיא זַא ,ןרעלקרעד ץלָאטש ןטקיטכערַאב טימ עימעדַאקַא
 -ָאּפ עטסלופגנונעפָאה ןוא עטסקרַאטש יד טנייה רָאּפ ךיז טימ טלעטש
 ,ןלױּפ ןיא גנוגעווַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ עיציז

 ,ךיירקנַארפ-ןופצ ,ליל טָאטש רעד ןיא טָאה 1999 ילוי ןט91 םעד
 -רעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןופ סערגנָאק רעט6 רעד ןביוהעגנָא ךיז
 ףרוד ןטערטרַאפ ןעוועג זיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי רעד .לַאנָאיצַאנ
 ןוא טילב ןַאיצול םירבח יד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עיצַאגעלעד ַא
 "רַאװ רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעזירַאּפ --- דלַאװ .ב) לקניפרוג קַאזיא
 "רעביא ןעוועג 1945746 ןיא ; ?גנוטייצ-סקלָאפ עיינ, רעשידנוב רעוועש
 טריפעגכרודַא ןבָאה תוכולמ עטריאילַא יד סָאװ ,סעצָארּפ ןפיוא רעצעז
 -געממוא רעד בילוצ .(גרעבנרינ ןיא רעריפ-טּפיוה עשיצַאנ יד רעביא
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 ןרָאפ טנעקעג טשינ טָאה רעסעּפ עשידנעלסיוא ןגירק ןופ טייקכעל
 -רעטניא םוצ טשינ ךיוא ןוא סערגנָאק םוצ עיצַאגעלעד ערעסערג ןייק
 רעד ןיא ויא סָאװ ,ילפנעמַאזוצ-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנ
 טַאהעג טָאה דנוב-טנגוי רעד .,ליל ןיא ןעמוקעגרָאפ טייצ רעבלעז
 ןופ ןעמיטש ייווצ יד ץוחַא ,סערגנָאק ןפיוא ןעמיטש 7 ףיוא טכער
 ,וויטוקעזקע ןיא רעייטשרָאפ ןייז

 עקידנגלָאפ ןעמונעגמורַא טָאה סערגנָאק ןופ גנוגדרָא-גָאט יד
 ; ןטקנוּפ

 רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןבַאגפױא יד .1
 ,םולש רַאפ ףמַאק ןיא גנוגעװַאב-טנגוי ןוא -רעטעברַא

 ןוא -רעטעברא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןבַאגפיוא יד .2
 ,םזילַאיצָאס ןוא עיטַָארקַאמעד רַאפ ףמַאק ןיא גנוגעווַאב-טנגוי

 ןוא עיטַארקָאמעד רעד ןיא גנואיצרעד-טנגוי ןוא ץוש-טנגי 8
 ,םזילַאיצָאס ןרַאפ גנוטיידַאב רעייז

 ,טַאירַאטערקעס ןופ טכירַאב 4
 ,טוטַאטס ןיא ןעגנורעדנע 8

 ,ןצנַאטסניא עקידנריפנָא יד ןופ ןלַאװ 6

 ףיוא טַאגעלעד ןייא ןקיש וצ טכער טַאהעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא יד
 טָאהעג טלָאמעד טָאה דנוב-טנגוי רעד .,רעדילגטימ טנזיוט ייווצ עדעי
 -  .העדילגטימ 0

 ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה "טפנוקוצ, ןופ עיצַאגעלעד יד
 ןוא ןגָארּפ עקיטכיוו וצ טרָאװ א ןעמונעג ,סערגנָאק ןופ ןטעברַא יד
 ,"טפנוקוצ , רעד ןופ גנולעטש יד קורדסיוא םוצ טגנערבעג

 רעד ןגעוו עיצולָאזער יד ןפורעגסיורַא טָאה עטַאבעד ערעסערג ַא
 דנוב-טנגוי ןופ רענייא : ןטקעיָארּפ ייווצ ןעוועג ןענעז סע .עגַארפ-ןדיי
 סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןופ --- רעטייווצ ַא ןוא ,ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ,
 -ַאבעד ךעלריפסיוא ןענעז ןטקעיָארּפ עדייב ,ןויצ-ילעוּפ עטכער יד ןופ
 ןופ טקעיָארּפ רעד .עיסימָאק רעשיטילָאּפ רעד ןיא ןרָאװעג טריט
 טָאה קימיטשנייא טעמכ ןוא ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא זיא ןויצ-ילעוּפ יד

 -טנגוי ןופ טקעיָארּפ ןטיול ,עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא סערגנָאק רעד
 ,ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב

 : רעקידנגלָאפ זיא טסקעט רענעמונעגנָא רעד
 .ןדיי ףיוא תופידר ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעקע

 "רעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצַאס ןופ סערגנָאק ןט6 ןופ עיצולָאזער
 ,לָאנָאיצַאנ
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 ןשיטסישַאפ ןופ ןעלטיּפַאק עטסכעלרעדיוש יד ןופ סנייא

 ירטעג .ןדיי יד ףיוא תופידר עקידארומ יד ןענעז םזירַאברַאב

 -ַאב רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעצנַאג רעד ןופ טטייג םעד

 רעד ןופ תוחוכ עוויסערגָארּפ עלַא טימ םכסה ןיא ןוא גנוגעוו

 -רעטניא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד סיוא טקירד ,טפַאשלעזעג

 ןימ ןדעי טלייטרוארַאפ ,םזיטימעסיטנַא םוצ לקע ןייז לַאנָאיצַאנ

 ןדעי ,עדנַאנַאּפָארּפ סַאה עשיטסילַאנָאיצַאג ןוא עשיטסיסַאר

 ןצענעדגַאב וצ ןוא עדריוו עכעלשטנעמ יד ןקירעדינרעד וצ וואורּפ

 ,דנאל ןופ לייט-גנורעקלעפַאב זיא טשינ ןכלעוו ןופ טכער יד

 ,עיטַארקָאמעד ןוא טייהיירפ יד ןטָארוצסיױא עיצקַא ןייז ןיא
 ידכ ,םזיטימעסיטנַא םעד סרעדנוזַאב םזישַאפ רעד טײרּפשרַאפ
 ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט םענענַאטשעגּפָא ןפיוא ןייז וצ עיּפשמ
 ןייז ןרעטיירבוצסיוא לטימ םוש ןייק רַאפ ּפָא טשינ ךיז טלעטש רע
 ןופ ןצענערג יד ץוחמ טייוו ךיוא עדנַאגַאּפָארּפ-ץעה עשירענגיל
 ,טכַאירעטנוא םיא ךרוד ןענעז סָאװ ,רעדנעל יד

 רעדעווטעי ןופ טייחשטנעמ יד ןעיײרפַאב רַאפ ףמַאק ריא ןיא

 עשיטסילַאיצָאס יד טשינ טסייוו גנורעדינרעד ןוא טייקיזָאלטכער

 ,ברַאפ-טיוח ,עסַאר ןופ ןדישרעטנוא םֹוש ןייק טנגויירעטעברַא

 ,עיגילעד ,גנומַאטשּפָא

 ךיז טליפ לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד

 ,טנגוי-רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד טימ טקינייארַאפ

 "לעזעג רעד ןֹופ דילגטימ רעטקיטכערַאבלופ טלַא ךיז טלַאה עכלעוו

 ,טפמעק ןוא טעברַא ,טבעל יז ואוו ,דנַאל ןיא טפַאש

 ןַא ,טלַאה לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד
 -גוריגער עלַא ןלָאז ןטייקכעלגעמ ענענַארַאפ יד ןופ ןעמַאר יד ןיא
 "רַאפ ןענעז עכלעוו ,ןדיי ןופ גנורעדנַאווניײא ןַא ןכַאמ ךעלגעמ ןעג

 ,רעדנעל-םייה ערעייז ןופ ןרָאװעג ןבירט

 טימ דרע רעשיזיוצנַארפ רעד ףיוא ָאד זיא סָאװ ,טסייג רעד
 רעכעלרעייפ רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג קירוצ רָאי 0
 עקידעבעל ַא טנייה זיא ,טכער-ןשטנעמ יד ןופ גנורימַאלקָארּפ
 -ךעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ןעייר יד ןיא טייקכעלקריוו
 ןכעלטּפַאשנדייל ריא ןיא ןרעװ דימ טשינ טעװ עכלעוו ,טנגוי
 ,"טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ וצ גנַארד



 ץ ר ע ה .ש !י | 480

 ןעמונעגנָא קימיטשנייא טעמכ עיצולָאזער יד זיא ,טנָאמרעד יו
 -ָאזער רעד רַאפ טמיטשעג טשינ טָאה סָאװ ,"טעמכ; רעד  ,ןרָאװעג
 יד רעדנעל עלַא ןיא ןזָאלניירא רַאפ ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק עיצול
 -ַאטשַאב זיא ,םזיטימעסיטנַא ןוא טזישַאפ ןופ תונברק ,םיטילּפ עשידיי
 עקיזָאד יד .עיצַאגעלעד רעשיטסינויצ-ילעוּפ רעד ןופ ךעלסילשסיוא ןענ
 דנַאברַאפ-טלעוװ ןשיטסינויצ-ילעוּפ םעד ןטערטרַאפ טָאה עיצַאגעלעד
 ,רעדילגטימ טנזיוט 28 טגָאמרַאפ רע זַא ,ןבעגעגנָא טָאה סָאװ ,"רורד.

 טָאה סערגנָאק רעד .ןטַאגעלעד 17 טקישעג רע טָאה ךמס םעד ףיוא
 ןוא עיצקימ ַא זיא רעפיצ-רעדילגטימ עכיוה יד זַא ,טלעטשעגטסעפ רעבָא

 -ץד-טנגוי רעשיטסינויצ-ילעוּפ רעד רַאפ טנעקרענָא רע טָאה רעבירעד

 -רָאפ ןופ ןעמיטש ייווצ יד ץוחַא ,ןעמיטש ייווצ יו רעמ טשינ עיצַאגעל
 וויטוקעזקע ןיא טָאהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא עדעי) וויטוקעזקע ןיא רעייטש
 ןויצ-ילעוּפ יד ןבָאה עיסימָאק רעשיטילָאּפ רעד ןיא ,(רעייטשרָאפ ַא

 תבוטל טקנוּפ ַא ןטלַאהטנַא לָאז עיצולָאזער עשידיי יד זַא ,טימַאב ךיז
 םעד םורַא ךיז טָאה סָאװ ,עטַאבעד רעסיורג רעד ןיא .םזינויצ םעד
 טקנוּפדנַאטש ןשיטסינויצ-ילעוּפ ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה ,טלקיװטנַא
 םיא זַא ,טרעלקרעד טָאה רעכלעוו ,טַאגעלעד ןשילגנע םעד ץוחַא ,עלַא

 טָאה רע ךיוא רעבָא .טייהרעמ רעד ןופ גנולעטש יד טשינ טקידירפַאב
 טָאה סָאװ ,עיצולָאזער רעשיטסינויצ-ילעוּפ רעד רַאפ טמיטשעג טשינ
 יה .ד ,ןעקנַאדעג עשיטסינָאיצַארגימע ןטלַאהטנַא ךיוא עשיטסינויצ ץוחַא

 ןופ םונעלפ ןפיוא .רעדנעל-םייה עטלַא ערעייז ןזָאלרַאפ ןפרַאד ןדיי זַא
 עלַא טמיטשעג דנוב-טנגוי ןופ טקעיָארּפ םעד רַאפ ןבָאה סערגנָאק
 .רעשיטסינויצ-ילעוּפ רעד ץוחַא ,טעיצַאגעלעד

 -נָאק ןפיוא טרינימָאד טָאה סָאװ ,עגַארפ-טּפױה יד זַא ,ךעלריטַאנ

 רעד ךָאד זיא .םולש ןוא המחלמ ןופ םעלבָארּפ סָאד ןעוועג זיא ,סערג
 טָאה רעלטיה יװ ,םעד רַאפ שדוח ַא לכה-ךס ןעמוקעגרָאפ סערגנָאק
 -עגנָא טימרעד ןוא ןלױּפ ןייק ןרישרַאמוצניירא תולייח ענייז ןליױפַאב

 עשיטסילַאיצָאס יד .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ הפרש יד ןדנוצ
 -ימ ןגעק רעפמעק עטסכעלפַאשנדייל יד ןשיווצ ןעוועג דימת זיא טנגוי

 רעבלעז רעד טימ רעבָא זיא יז ,םולש רַאפ ןוא המחלמ ןגעק ,םזירַאטיל
 יד .סעיסעצנָאק םיא ןכַאמ ןגעק ,םזישַאפ ןגעק ןעוועג טפַאשנדיײל
 ןרָאװעג טרילומרָאפ זיא ,ןעמונעגנָא טָאה סערגנָאק רעד סָאװ ,גנולעטש
 : טגָאזעג טרעוו םיא ןיא .טלעוו רעד ןופ טנגוי רעד וצ ףורפיוא ןַא ןיא

 לָאז ס זַא ,ןליוו ןטסעפ םעד ןבָאה ,ןטסילַאיצָאס עגניי ,רימ . . }
 ןיא המחלמ רעיינ ַא ןופ קילגמוא ערעיוהעגמוא סָאד ןרעוו ןטימעגסיוא
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 סָאװ ,ןוואורּפ עלַא ןסירגַאב רימ ןוא םולש םעד ןליוו רימ .עּפָארײא
 "עג טשינ רעבָא ןרָאט ייברעד .םולש םעד ןטלַאהוצנייא לגוסמ ןענעז
 -סישַאפ יד ןופ סעיזנעטערּפ יד תבוטל תונברק עיינ ןייק ןרעוו טגנערב
 ןלעטש וצ ןסָאלשטנַא טסעפ ךיוא רעבָא ןענעז רימ .ןעגנוריגער עשיט
 רעד רַאפ ןפמעק וצ טיירג ןענעז עכלעוו ,ענעי ןופ טייז רעד ףיוא ךיז
 -גנוסערּפסיוא עשיטסישַאפ יד ןעוו ,רעקלעפ יד ןופ רוטלוק ןוא טייהיירפ
 ,"טקילפנָאק ןטנּפָאװַאב ַא ןריצָאװָארּפ טעוו קיטילָאּפ

 זיא סָאװ ,ָארויב עיינ ַא טלייוועגסיוא טָאה סערגנָאק רעט6 רעד
 -ןעמַאזוצ רעד .לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ץנַאטסניא עקידנריפנָא יד ןעוועג
 -רָאפ (ןדעווש) ןָאסלינ : ןעוועג זיא ָארויב ןטלייוװעגסיואדיינ ןופ לעטש
 סקעז ערעדנַא יד ןופ ; רַאטערקעס -- (דנַאלשטייד) רעוַאהנעלָא ,רעציז
 ַאורפדָאג ןוא (ךיירקנַארפ) ַאושָאש --- ייווצ ןבָאה ָארויב ןופ רעדילגטימ
 ןוא (עיגעװרָאנ) דנַאז -- ייווצ ; עּפָארייא-ברעמ ןטערטרַאפ (עיגלעב)
 רעייטשרָאפ רעד -- רענייא ; עּפָאריײא-ןופצ --- (דנַאלָאה) ןעסַאמָאט
 ןוא -לַארטנעצ -- טילב ןַאיצול ,ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ
 עשידרערעטנוא יד -- (ךיירטסע) קעפ --- רענייא ;עּפָארייא-חרזמ
 ,רעדנעל עשיטסישַאפ יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא
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 רעדנעל ערעדנַא

 רעשיטסילַאיצָאס רעשידי רעד ןופ גנוגעװַאב-ןסַאמ עסיורג יד

 עכעלטנגוי עשידיי ףיוא גנוקריוו ןָא ןבילבעג טשינ זיא ןליוּפ ןיא טנגוי

 "טפנוקוצג ןופ רעדילגטימ ענלצנייא ,רעדנעל ערעדנַא ןיא רעטעברא

 רעדנעל רענַאקירעמַא יד ןיא רעדָא עּפָאריײא-ברעמ ןייק טרירגימע ןבָאה

 .סעּפורג-"טפנוקוצ; טגיילרַאפ טרָאד ןוא
 עקינייא ןיא .,ןימ ןטייווצ ַא ןופ ךיוא העּפשה ַא ןעוועג זיא סע

 -צַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ייב ןענעז עּפָאריײא-חרזמ ןופ םיבושי ערעסערג
 סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידנוב ןרָאװעג ןפַאשעג "דנוב; ןופ סעי

 ,ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג ןענעז
 ןופ שינעפרעדַאב רעד ןכָארּפשטנַא טָאה גנואײטשטנַא רעייז שטָאכ
 טּפעשעג ךיוא רעבָא ייז ןבָאה ,טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעקיטרָא רעד

 .ןלוּפ ןיא גנוגעװַאב-ןסַאמ רעסיורג רעד ןיא גנודעטטייגַאב

 -"טפנוקוצ,עטשרע יד ןפַאשעג זירַאּפ ןיא טרעוו 1996 רָאי ןיא

 ךיירקנַארפ ןיא זיא "טפנוקוצ, יד .ןטנַארגימע עכעלטנגוי ןופ עּפורג
 ךיוא ןוא 1989 ןיא גירק-טלעוו ןט2 ןופ ךורבסיוא ןזיב קיטעט ןעוועג
 ןעוו ,טפַאשרעה-יצַאנ רעטנוא ,גירק ןופ ןרָאי עטסכעלקערש יד ןיא
 יעטכישעג ריא ןופ ךעלטעלב עשיאָארעה יד ןבירשעג טולב טימ טָאה יז
 רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא קעװַא ןענעז ?ןטסיטפנוקוצ , רעזירַאּפ ךס ַא

 ךיירקנַארפ ןופ ךורבנעמַאזוצ ןכָאנ ןוא טנָארפ ןפיוא טפמעקעג ןוא ײמרַא
 יא ,גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטעט ןעוועג 1940 ןיא

 .דרערעטנוא ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג ןבָאה ייז ןופ עקינ
 עכעלטנגוי סעּפורג עיינ טלעטשעגוצ רדסכ טָאה עיצַארגימע יד

 -עווַאב רעד וצ קעװַא ןענעז סָאװ ,ענעסקַאװעגרעטנוא יד ןופ טרָא ןפיוא
 ןפַאשעג ךיוא טָאה "טפנוקוצ, רעזירַאּפ יד .ערעטלע יד ןופ גנוג
 רעשירבח ַא ןיא ןעגנערברַאפ טגעלפ טנגוי יד ואוו ,"ןבולק-גָאטנוזע
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 ?ײט-דנַאטשַאב ַא ןרָאװעג ךָאנרעד ןענעז ןּפורג-"טפנוקוצ, יד .הביבס
 רעבָא ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ
 ,רעטקַארָאכ ןשידנוב לעניגירָא רעייז ןטלַאהעגנייא ייז ןבָאה ייברעד
 -עשרַאװ ןופ רַאטערקעס רענעזעוועג רעד ,"ןטסיטפנוקוצ; יד ןופ רענייא
 -עגסיוא זיא .ןַאמצייוו דוד ,"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק רעוו

 -רַאפ-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןופ טעטימָאק-לָארטנעצ ןיא ןרָאװעג ןבילק

 ףיוא ןעמוק טגעלפ) "טפנוקוצ , רעד וצ טנָאנ ,ךיירקנַאױפ ןיא דנַאב

 זיא (רעקיטַאּפמיס ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןוא ןעגנומענרעטנוא עריא
 -לעװ ,ןַאּפשנירג לשרעה רענערָאװעג-טמירַאב רעטעּפש רעד ןענַאטשעג
 ןופ ןדיי עשיליוּפ יד ןביירטסיורא ןגעק טסעטָארּפ סלַא טָאה רעכ
 ןטמַאַאב ןכיוה ַא ףיוא טַאטנעטַא ןַא טריפעגסיוא (1988) דנַאלשטייד
 ,זירַאּפ ןיא עדַאסַאבמַא רעשטייד רעד ןופ

 םעד ברע זירַאּפ ןיא "טפנוקוצ; רעד ןופ דנַאטשוצ םעד ןגעוו
 ,ץנעדנַאּפסערָאק ַא ףירגַאב לקיטש ַא ונוא טיג גירק-טלעוו ןטייווצ

 -רעד טרָאד טרעוו סע ,1928 ,12 'רנ "רעקעוו-טנגוי, ןיא טקורדענגּפָא
 ,ןזיירק 2 ןופ טײטשַאב עיצַאזינַאגרָא יד זַא ,טלייצ

 ,זיירק רעד ןיא סָאד .רעדנעלסיוא טייהרעמ ַא טָאה זיירק ןייא,

 ,יירק רערעגניי רעד ,רעטייװצ רעד .שידיי טדער ןעמ ןכלעוו ףיוא

 טָאה לייט רעטסערג רעד .,עקידנדער-שיזיוצנַארפ ןופ זיולב טײטשַאב
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא, ,"גנודליב-לוש עשיזיוצנַארפ ַא ןעמוקַאב

 ,סעיצקעט עטסעב יד ןופ רענייא רַאפ זנוא ןעמ טלַאה עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 ,"סעיצקַא עלַא ןיא וויטקַא רעייז ךעלקריוו ןענעז רימ

 קרַאטש רעייז זנוא ןבָאה רעדנעלסיוא יד ןגעק ןצעזעג עטצעל יד,
 ןוא טכער-ןיואוו ןייק טשינ ןבָאה םירבח ערעזנוא ןופ ליפ ,ןפָארטעג
 ןייק ןבָאה טשינ טציא ןלעװ ,טכער-ןיואוו ןבָאה עכלעוו ,יד וליּפַא

 יד רַאפ ןוטעג טציא זיב ןבָאה רימ , .?טעברַא ןגירק ֹוצ טייקכעלגעמ

 לייט ַא ןעגנולעג זנוא זיא'ס ,טנעקעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא םירבח

 ןעמעלַא רעבָא ,טכער-ןיואוו ייז רַאפ ןעמוקַאב וצ ,ןריזילַאגעל וצ םירבח

 םירבה עוויטקַא ערעזנוא 15 א ןלעוו רעבירעד .ךעלגעממוא זיא ןפלעה וצ

 ,עטיל ןוא דנַאלטעל ,עיגלעב ,ןלוּפ ,עינעמור ןייק -- ןרָאפמײהַא ןזומ
 -םורד רעד ךרוד ךיירקנַארפ ןזָאלרַאפ רָאנ ,םייהַא טשינ ןרָאפ עכנַאמ
 ןגָאלש ךיז עינַאּפש ןייק ןרָאפ ייז זַא ,טניימעג זיא טימרעד) ."ץענערג
 ןעמ .ןעײמרַא עקידנעטשפיוא עשיטסישַאפ יד ןגעק גירק-רעגריב ןיא
 טָאה רוזנעצ עשיליוּפ יד לייוו ,ןביירש ןפָא טנעקעג טשינ סע טָאה
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 ןייג וצ ךיז ןביירשרַאפ עכנַאמ,; .(תועידי עכלעזַא טזָאלעגכרוד טשינ
 ."עקָארַאמ ןיא ןָאיגעל-ןדמערפ (ןשיזיוצנַארפ) ןיא רָאי 8 ןעניד

 ןוא עיינ גָאט ןדעי ןעמ טרעה ,בולק ןיא ףױרַא טמוק ןעמ ןעווא
 רעזירַאּפ םייב טלעטשעגקעוװַא עגַארפ יד ןבָאה רימ .סעידעגַארט עיינ
 -טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םייב ןוא טעטימָאק
 עיצַאגעלעד ַא טקישעג טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד .עיצַאזינַאגרָא
 יד ןרעדלימ וצ טגנַאלרַאפ ןוא גנוריגער רעד וצ רעוט ענעעזעגנָא ןופ
 דנָאפ ַא טמיטשַאב ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד טָאה םעד ץוחַא .ןצעזעג
 עטצעל יד ןופ רענייא ףיוא .רעדנעלסיוא עכעלקילגמוא יד ןפלעה וצ
 -רַאפ ןגעוו עיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןצנערעפנָאק-טנגוי
 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ רַאטערקעס רעד .רעדנעלסיוא יד ןקידייט
 ."טפנוקוצ; רעד ןגעוו טדערעג גנורעטסיײגַאב סיורג טימ טָאה זירַאּפ ןיא

 ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עיגלעב ןופ טָאטש-טּפױה רעד ןיא ךיוא
 ןעמוקפיונוצ ךיז טגעלפ זיירק רעד .(1952 ןיא) עּפורג-"טפנוקוצ;
 טנדרָאעגנייא עפורג יד טָאה ןרעדנַא ןשיװצ .ךָאװ עדעי רעלוגער
 ,שידיי ןביירש ןוא ןענעייל וצ ןסרוק

 טעדנירגעג ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןענעז סעּפורג-טנגוי עשידנוב
 ,טנעניטנָאק רענַאקירעמַא ןופ רעדנעל ייד ַא ןיא ןרָאװעג

 -טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ בױהנָא ןיא
 -עגרעבירַא ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןענַאטשטנַא קרָאי-וינ ןיא זיא ,המחלמ
 -יטעט עטפַאהבעל ַא טריפעג יז טָאה טייצ ַא ."ןטסיטפנוקוצ, ענעמוק
 -ימע יד לייוו .,ןרָאװעג ןסירעגרעביא טעברַא יד זיא רָאי רָאּפ ַא ךָאנ ,טייק
 רעדיוו טייקיטעט יד זיא 1929 ןיא .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה עיצַארג
 ןטנַארגימע עגניי ןופ םָארטשוצ ןכַאװש םעד בילוצ ,ןרָאװעג טײנַאב
 -רעדנַאנַאפ טנָאקעג טשינ ךיז עיצַאזינַאגרָא יד טָאה עּפָאריײא-חרזמ ןופ
 ,ןסקַאוװ

 העיסנ ַא ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רעכלעוו ,(םיובלעגיז .ש) רוטרַא .ז
 : ןבירשעג 1982 רָאי ןיא טָאה ,עקירעמַא ןיא

 עכלעוו ,רעטעברַא עשידיי רעטרעדנוה ןַארַאפ ןענעז עקירעמַא ןיא;
 -טימ ךיז טימ ןבָאה עכלעוו ןוא רָאי 14 עטצעל יד ןיא טרירגימע ןבָאה
 ןטיה ייז ."טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ קנעדנָא ןעמערַאװ ַא טגנערבעג
 ,ןדנוצעגנָא רעצרעה ערעייז ןיא טָאה "טפנוקוצ, יד סָאװ ,לרעייפ סָאד
 ,טפירטעגניירַא תוחומ ערעייז ןיא טָאה "טפנוקוצ; יד סָאװ ,ןביולג םעד
 ןיא ךעלטעטש עקידכשוח עקניציּפ עניילק ןיא טקעטשעג ןבָאה ייז
 ןעמוקעג זיא ,ןענַאטשעגּפָא ןוא רעטסניפ ןעוועג זיא ןבעל רעייז ,ןליוּפ
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 -וצ ַא ,טלעוו ַא ייז רַאפ טנפעעג ןוא דנוב-טנגוי ןופ חילש ַא יז וצ
 יז ןצַאש דמערפ רעטייוו רעד ןיא טרָאד .ןבעל ןיא ליצ ַא ,טפנוק
 ןוא עביל טימ לופ ןענעז ייז .ןייז וצ טרעהעג סע יו ּפָא טשרע סָאד
 ןוא רעוט ןדעי וצ ,"טפנוקוצ , רעד וצ ,"דנוב , םוצ טײקרַאבקנַאד
 ."רענדער

 .(1982 ,8 'רנ .װ .י)
 ןוא טסואוורעד ךיז ןבָאה עקירעמַא ןיא ןטסילַאיצָאס עכעלטנגוי

 -יטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ םענרַאפ ןוא רעטקַארַאכ ןטימ טנעקַאב

 -ַאב עמערַאוװ ַא ןזיװעגסױרַא ריא וצ ןוא ןליוּפ ןיא גנוגעווַאב-טנגוי רעש
 ןעוועג 1981 ןיא זיא רעכלעוו ,חנ ,"דנוב; ןופ רעציזרָאפ ןכרוד ,גנואיצ
 -עגרעביא ןטסילַאיצַאס עכעלטנגוי רעדנעלווילק ןבָאה ,עקירעמַא ןיא
 ; ווירב ַאזַא טקיש

 ,ןלוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי םוצ,

 ,דנעלווילק ןיא ןטסילַאיצָאס עגניי יד ,רימ ןבָאה ןגינעגרַאפ טימ

 'ח ךרוד טקישעג זנוא טָאה ריא סָאװ ,סורג ןשירבח רעייא ןעמונעגפיוא
 .יָאנטרָאּפ חנ

 ןטַאטש טטקיניײארַאפ יד ןיא ךָאנ זיא גנוגעװַאב רעזנוא שטָאכ

 -ירעמַא יד ,"טפנוקוצ; רעזנוא ןיא רעכיז רימ ןענעז ךָאד ,עכַאװש ַא

 טרעה ןוא גנוגעווַאב רעזנוא טימ ןסירעגטימ ןיוש טרעוו טנגוי רענַאק
 ןוא גנוגעװַאב רעזנוא ןיא ןביולג רימ .ףור רעזנוא וצ וצ ןיוש ךיז

 ךיז לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עקיטכעמ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ וצ יז ןבערטש
 -ַאב רעשיטסילַאיצָאס רעכעלטלעװלַא רעד ןופ גנונעקרענָא ןברעוורעד
 ,גנוגעוו

 ךימ .סורג ןטסקיצרַאה רעזנוא ,םירבח-טנגוי ,ךייא ןקיש רימ
 רעייא טימ ץלָאטש ,עיצַאזינַאגרָא רעקרַאטש רעייא טימ ץלָאטש ןענעז

 רעד רַאפ ןפמעקוצטימ טייקטיירג רעזנוא סיוא ןקירד רימ .טעברַא
 ,לֵאעדיא ןשיטסילַאיצָאס רעזנוא ןופ גנוכעלקריוװרַאפ

 סורג-רבח טימ
 דנעלווילק ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצָאס יד

 ,"רַאטערקעס --- רעקרַאּפ קחצי ,רעציזרָאפ --- טייוו טרעבלעט
 -עג רעדיוו 1989 לירּפַא ןט22 םעד זיא הקספה רעסיוועג ַא ךָאנ

 -נירג רעד וצ .קרָאי-וינ ןיא עּפורג-"טפנוקוצ, ַא ןרָאװעג טעדנירג
 עכלעוו ,ןטנַארגימע עכעלטנגוי 48 ןעמוקעג ןענעז גנולמַאזרַאפ-גנוד
 ,דנוב-טנגוי םעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג םייה רעטלַא רעד ןיא ןענעז
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 שטנערב-"טפנוקוצ,, סלַא ןרָאװעג ןסָאלשעגניײא עפורג יד זיא רעטעּפש
 ,גניר-רעטעברַא םייב לקריױס-גנָאי ןיא

 עקרַאטש ַא ןענַאטשטנַא (עדַאנַאק) עטנָארָאט ןיא זיא 1999 -- 8
 -.טימ טרעדנוה ךרעב טלייצעג טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצפ

 ןוא טייקיטעט עשיגרענע ןַא טריפעג יז טָאה טייצ עסיוועג ַא ,רעדילג
 ,רעדילגטימ 200 זיב ןעגנַאגרעד 1980 רָאי ןיא זיא

 ןענַאטשטנַא ןענעז עקירעמַא-םורד ןופ רעדנעל עקינייא ןיא ךיוא
 סָאװ ,עפורג-"טפנוקוצ, יד טָאה סערייא-סָאנעוב ןיא .,סעּפורג-טנגוי
 ,שכעלטנגוי 80 טלייצעג ,1928 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 -טנגוי עשידנוב יד ןעוועג ןענעז רעטקַארַאכ ןרעדנַא ץנַאג ַא ןופ
 ןופ תונכש ןיא ,רעדנעל עשיאעּפָארײא-חרזמ יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא

 -ָארּפ רעטריטרָאּפמיא ןייק ןעוועג טשינ םזידנוב-טנגוי זיא ָאד ,ןלױפ
 ןסקַאװעגסיוא זיא רָאנ ,רערעדנַאװניײא עגניי ךרוד טגנערבעג ,טקוד
 ,אפוג עסַאמ-טנגוי רעקיטרָא רעד ןופ סיוש ןיא

 ךרעב ןעוועג תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיוצ ןענעז עינעמור ןיא
 ןיא ןעוועג ןענעז יז ןופ טנעצָארּפ 80 ;רעטעברַא עשידיי טנזיוט 5
 ןעמ עכלעוו ,עכלעוַא) 18 ןופ ערעגניי .רָאי 20 זיב 18 ןופ רעטלע
 ,טנזיוט 11 ןעוועג ןענעז (ךעלגניינרעל סלַא טנכעררַאפ טָאה

 -נירג ַא ןעמוקעגרָאפ ץיווָאנרעשט ןיא זיא 1925 רעבמעצעד ןיא
 טָאה גנולמַאזרַאפ יד .עינעמור ןיא דנוב-טנגוי ןופ גנולמַאזרַאפ-גנוד

 -וגיס יד לייוו ,ףוס םוצ םולשב ןרעו טריפרעד טנָאקעג טשינ רעבָא

 -ַאב זיא (יײצילָאּפ-םייחעג עשינעמור עטמירַאב-קירעיורט יד) ַאצנַאר
 ןוא עיזיוער עגנערטש ַא טריפעגכרוד ,גנולמַאזרַאפ-טנגוי יד ןלַאפ
 -ַאי 18 ןפיוא זיא ףיורעד טקוקעג טשינ ,טריטסערַא ךיוא עכעלטע

 ןרימַאלקָארּפ וצ גנולמַאזרַאפ עטייווצ ַא ןרָאװעג ןפורעג 1926 רַאונ
 ,עינעמור ןיא דנוב-טנגוי ןופ גנודנירג יד

 םעד ןעמוקעגסיוא זיא סע ןעגנוגנידַאב ערעסָאװ ייב םעד ןגעוו

 ַא ןפַאש ךיז ןעמ ןעק עינעמור ןיא טייקיטעט יד ןריפ וצ דנוב-טנגוי
 טָאה רעכלעוו ,(םיובלעגיז .ש) דוטרַא .ז ןופ גנורעדליש רעד ןופ דליב
 : טייצ עצרוק ַא עינעמור ןיא טגנערברַאפ

 ַא טימ טשיױע ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עינעמור ןיא דנוב-טנגוי רעד,
 -כעלגעמ עטצינערגַאב רעייז טַאהעג רע טָאה טציא זיב .קירוצ רָאי 3
 "עג טרָאד טָאה סע לייוו ,דנַאל ןרעביא טייקיטעט ַא ןריפ וצ ןטייק
 סע עכלעוו ןיא ,ןטיבעג עלַא יד ןיא .עיצקַאער עכעלקערש ַא טשרעה
 (עיבַארַאסעב ,עניווָאקוב) טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד רקיעב טבעל
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 ןּכַאמ טרָאטעג טשינ טָאה ןעמ .,דנַאטשוצ-גנורעגַאלַאב טשרעהעג טָאה
 -ַאגרָא יד טקיליטרַאפ טָאה ןעמ ;ןטַארעפער ןייק ,ןעגנולמַאזרַאפ ןייק
 ןּפעלשרַאפ ןעמ טגעלפ טייקיניילק רעטסדנימ רעד רַאפ .סעיצַאזינ
 ןבָאה ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ייב .?ַאצנַארוגיס, רעד ןיא ןקינײּפרַאפ ןוא
 טנעקעג טשינ סעיצידָארט עטעוועדנופעגנייא טימ ,סעיצַאזינַאגרָא עטלַא
 יו ,עיצַאזינַאגרָא ענענַאטשטנַא סָאװ רָאנ ,עגניי ַא טרפב ,ןטעברַא
 -ערגַאב טנייה זינ רעבירעד ךיז טָאה טייקיטעט ןייז ,דנוב-טנגוי רעד
 (עגיווָאקוב ןופ טָאטש-טּפיױה יד) ץיווָאנרעשט טימ זיולב טעמכ טצענ
 -טנגוי רעד טרָאד טלייצ טציא .ךעלטעטש עקידתונכש עכעלטע ןוא
 ןיא דנוב-טנגוי ןגניי ןוא םעניילק םעדע ."רעדילגטימ 200 דנוב
 ללכב זיא רע ;לָאר עדובכב רעייז ַא ןלַאפעגסױא רעבָא זיא עינעמור
 ,ןטנגעג יד ןיא גנוגעװַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ רענָאיּפ רעד
 טשינ טרָאד ןענעז טציא זיב .טייקיטעט ןייז טריפ רע עכלעוו ןיא
 רעשידיי-טשינ רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצָאס ןייק ןַארַאפ
 ,"טנגוי-רעטעברַא

 ,(1929 0 'רנ .וו .י)

 זנוא טיג עינעמור ןיא גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב דעד ןגעוו

 ; ןָאמסיק .י ר"ד "דנוב,, ןשינעמור ןופ רעריפ רעד רעביא

 טוג ַא טימ ,"דנוב/ ןופ סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עסעוועדנופעגנייא;

 ןיא רָאנ טריטסיזקע ןבָאה טַארַאּפַא ןלענָאיצַאזינַאגרַא ןטלעטשעגקעוװַא

 זיולב ןעוועג ןענעז עינעמור ןופ ןעניווַארּפ ערעדנַא יד ןיא .עניווָאקוב

 ןענַאטשַאב ןענעז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרַא עויול ןוא "דנוב , ןופ ןטעטימָאק

 ערעדנוזַאב ַא רעֶבָא ,ןטנעמעלש עכשלטנגוי ןופ סָאמ רעסיורג ַא ןיא

 "פג טשינ טָאה סע .ןרָאװעג טלייטשגסיוא טשינ זיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 סע עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידאב ערעדנוזאב יד תמהמ שרעדנַא ןייז סנעק

 ,ןטעברַא וצ ןעמוקעגסיוא זיא

 ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא טשרעהעג טָאה רָארעט רעשיאייצילַאּפ רעד

 -סגנורעגַאלַאב רעשירעטילימ ןעוועג דימת טעמכ זיא עיבַארַאסעב ןיא

 ןופ ןבעל סָאד ןיא ץניוָארּפ רעשינעמור-טלַא רעד ןיא .דנַאטשוצ

 ףקפה רעקינייו טשינ ןעוועג סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס עשידיי

 ,עינאווליסנארט ןיא עיצַאוטיס יד ןעוועג זיא ךעלנע .עיבַארַאסעב ןיא יו

 -אב ןופ עיצידַארט םוש ןייק טריטסיזקע טשינ ךָאנ וצרעד טָאה סע ואוו

 ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ערעדנוז
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 "רַאּפ רעשיטַארקָאמעד-:לַאיצָאס רעד ןופ גנוריּפנָא עלַארטנעצ יד
 רעד וצ טמיטשעג ךעלטניירפ ןעוועג טשינ ךיוא זיא עינעמור ןיא ייט

 ,ײטרַאּפ רעד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עטצענערגעגּפָא לַאנָאיצַאנ ןופ גנופַאש
 ,ןטוטַאטס-יײטרַאּפ יד ןיא ןעגנומיטשַאב עשוריפב יד ףיוא טקוקעג טשינ
 ,סעיצַאזינַאגרָא עכלעזַא ןעזעגרָאפ ןבָאה סָאװ

 ךיז ןבָאה טרָאד .עניוװָאקוב ןיא עגַאל יד ןעוועג זיא שרעדנַא

 רעד ןופ סעיצידַארט עשיטַאוקָאמעד יד ןטלַאהרעד טייצ רעגנַאל ַא רַאפ
 ןופ ךשמב טָאה ײצילָאּפ עשינעמור יד .הכולמ רעשיכיירטסע רעטלַא

 רעצנַאג רעד ןופ ןליוו ןקידתונשקע םעד ןעמוקייב טנעקעג טשינ ןרָאי
 יד .ןעמרָאפסנבעל עכעלטייהיירפ עטלַא יד ןטלַאהוצנייא גנורעקלעפַאב
 זיא עכלעוו ,עניווָאקוב ןיא ײטרַאּפ עשיטָארקָאמעד-לַאיצָאס עניײמעגלַא

 רעניווָאקוב; ןימ ַא) סעּפורג עלַאנָאיצַאנ 8 ןופ ןעוועג טלעטשעגנעמַאזוצ
 "ַאב ןופ גנולקיװטנַא יד טרעטשעג טשינ טָאה ,(?לַאנָאיצַאנרעטניא
 ,סעפורג-טנגוי עלַאנָאיצַאנ ערעדנוז

 "ופעג ךיז טָאה ,ץיוװָאנרעשט ,עניוװָאקוב ןופ טָאטש-טּפױה רעד ןיא
 טרָאד .הכולמ רעשינעמור רעיינ רעד ןיא "דנוב,, ןופ רעטנעצ רעד ןענ
 ןײגסױרַא ן:ניוהעגנָא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב ךיוא טָאה

 רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב זיא עניווָאקוב ןיא ."דנוב/; ןופ ןַאגרָא רעד
 ,"דנוב, ןופ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןרָאװעג טבעלעגפיוא המחלמ-טלעוו

 -עווַאב-טנגוי רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ןעוועג המחלמ רעד רַאפ זיא עכלעוו

 עיצילַאג ןופ ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ גנוג
 ,("דנוב ,, רענַאיצילַאג --- .ס .ּפ .שז) עניוװָאקוב ןוא

 ןיא ןרָאװעג טרעקנַארַאפ זיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידנוב יד
 "ניא יד ןיא ,"טיױרנגרָאמ, -- "דנוב, ןופ עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק רעד
 ןופ ןעוועג טנעקרענָא ןענעז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעד טָא ןופ סעיצוטיטס
 -טנגוי יד טָאה ,לָארטנָאק ןשהכולמ רעטנוא ןענַאטשעג ןוא הכולמ רעד
 עשימרוטש ערעטעּפש יד ןיא ץוש קינייװ טשינ ןענופעג עיצַאזינַאגרָא
 ,םעד טָא ףיוא לייוו ַא ןלעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא'ס ,ןרָאי

 טפַארק ןיא ןבילבעג זיא סָאװ ,ץעזעג ןשיכיירטסע ןטלַא ןַא טיול

 חכאלמ ַא טנרעלעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עכעלטנגוי ןבָאה ,עניווָאקוב ןיא
 "כעט ַא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןּכוזַאב טזומעג ,רעטסיימ ןטַאווירּפ ַא ייב
 -עגלַא טנרעלעג ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,("עלוש-עברעוועג,) לוש עשינ
 עשינכעט ןופ ןטנעמעלע-טנורג ךיוא ןוא םידומיל ערַאטנעמעלע עניימ
 יד זיא "לוש"עברעוועג; רעטקידנעעג ַא ןופ שינגייצ ַא ןָא ,םידומיל
 ַא ןוא טקידנערָאפ יו ןרָאװעג טכַארטַאב טשינ רעטסיימ םייב טייצנרעל
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 יד טנרעלעג טייצ רָאי יירד טָאה סָאװ ,?דיימנרעל רעדָא לגניינרעל
 טנעקעג טשינ טָאה ,לוש ןייק טכוזַאב טשינ רעבָא ,רעטסיימ ַא ייב הכאלמ
 עשהכולמ יד ןיא .("רעטסיימ, ַא --- רעטעּפש ןוא) "לעזעג , ןייק ןרעוו

 "נײרַא טלָאװעג טשינ רעבָא ןעמ טָאה "ןלוש-עברעוועג , (עשינעמור)

 רעבָא ,לעיציפָא טגָאזעגּפָא טשינ טָאה ןעמ .רעדניק עשידיי ןייק ןעמענ
 -ַאב עשידיי עקידנטעברַא יד .ןעוועג טשינ "ץַאלּפ ןייק , לָאמנייק זיא'ס

 רעד זַא ,רַאפעג רעד רַאפ ןענַאטשעג זיא עניווָאקוב ןופ גנורעקלעפ

 וצ זיא'ס ןעו טייקכעלגעמ עכעלצעזעג יד ןרילרַאפ לָאז רוד רעגניי

 ,ןכַאפ עשהבאלמ-לעב ןיא ןטעברַא

 "דנוב? ןֹופ עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק יד ןעמוקעג זיא עגַאל רעד טָא ןיא

 ריא ןביולרעד וצ גנוריגער רעד וצ גנַאלרַאפ םעד טימ "טיורנגרָאמ, ---
 ,ךעלדיימנרעל ןוא ךעלגניינרעל עשידיי רַאפ ןלוש ענעגייא ןענדרַאוצנייא

 -ביילג יוװ ןלוש יד טנעקרענָא ,שינעביולרעד ַא ןבעגעג טָאה גנוריגער יד

 לָארטנָאק ןרעטנוא טלעטשעג ייז ןוא ןלוש-הכולמ יד טימ עטקיטכערַאב

 םענופ עיצקעס-רוטלוק רעד ןיא יו ױזַא .םוירעטסינימ-סטעברַא םענופ

 רעסיוועג ַא טשרעהעג ןרָאי עגנַאל רַאפ טָאה םוירעטסינימ-סטעברַא

 טרעכיזעג ןעוועג ןלוש יד ןופ ץנעטסיזקע יד זיא ,טסייג רעלַארעביל
 ,תופידר עשיאייצילָאּפ רַאפ

 "נביא עקיטכערפ ןרָאװעג ןוא טילבעגרעדנַאנַאפ ךיז ןבָאה ןלוש יד

 -טנא רעד ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא טָאהעג ךיוא ןבָאה ייז ,סעיצוטיטס

 ירָא-טגגוי יד סָאה ןלוש יד ךרוד .,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ גנולקיוו
 טרעדנוה עכעלטע יד .םייה עטרעכיזעג ,ענייפ ַא ןעמוקַאב עיצַאזינַאג
 ,(רָאי ןצכא זיב ןציירד ןופ רעטלע ןיא) ןלוש יד ןופ סנירעליש ןוא רעליש

 -ינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ רעדילגטימ ןעוועג עלַא טעמכ ןענעז

 ,עכעלטנגוי ערעדנַא רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה יד ךיוא רעבָא .עיצַאז
 ןינב ןקיטכערּפ ןיא ןבָאה ,רעליש ןייק ןעוועג טשינ ןעגעז סָאװ

 זַא ןרעו ןבעגעגוצ ףרַאד ָאד .םייה רעייז טַאהעג "טױרנגרָאמ,, ןּופ

 -עברַא רעשידיי רעד ןופ עסַאמ יד זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ
 -ָאנרעשט סרעדנוזַאב .ןסקַאװעגסיױוא קרַאטש עינעמור ןיא טנגוי-רעט

 ןצנַאג ןופ גנורעדנַאװנייא עכעלרעניא ןופ רעטנעצ ַא ןרָאװעג זיא ץיוו

 -ענפיוא זיא לעיצעּפס ,סעירטסודניא עיינ ןפַאשעג ךיז ןבָאה סע ,דנַאל
 טריטסיזקע טשינ טעמכ טָאה עכלעוו ,עירטסודניא-ליטטקעט יד ןעמוק

 "רַאפ ןענעז ןקירכַאפ-ליטסקעט עיינ יד .טייצ רעשיכיירטסע רעד ןיא

 ןיא ,דנַאל ןצנַאג םענופ רעטעברַא עשידיי עגניי ןופ ןרָאװעג טציילפ
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 -ַאגרָא-טנגוי עשידנוב יד טָאה טרָאד ןופ .עיבַארַאסעב ןופ ייר רעטשרע
 .ןערדַאק עריא טּפעשעג עיצַאזינ

 רעד ןופ רעגייטש ןטיול עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ךיז טָאה טריפעג
 טייצ רעבלעז רעד ןיא טָאה יז .טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיכיירטסע
 גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב רעד טימ טקַאטנָאק ןטנעָאנ ַא ןטלַאהעגנָא
 : ןרעוו טנָאמרעד ָאד ןלָאז ןטקַאפ עשיטסירעטקַארַאכ ייווצ ,ןלױּפ ןופ
 ךיז טָאה יז ,ןליוּפ ןופ ןעמונעג עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד טָאה ןעמָאנ םעד
 רעדילגטימ יד ןשיװצ גנוסירגַאב יד ; "טפנוקוצ דנוב-טנגוי, ןפורעג
 -רבח, טשינ) "טפַאשטניירפ, : ךיירטסע ןופ ןעמונעג יז טָאה רעבָא
 -רעטנוא טלָאװעג יז טָאה ןפוא םעד טָא ףיוא .,(ןליוּפ ןיא יו ,"טפַאש
 ,ןיוו ןוא עשרַאװ וצ טּפַאשהבורק עקיטסייג ריא ןכיירטש

 ענעדישרַאט ףיוא טלײטעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד
 טָאה עכלעוו ,עיצקעס-טרָאּפס יד ןעוועג זיא עטסקיטכיוו יד .סעיצקעס
 "נָא (ןייז טזומעג טָאה ןוא) ןעוועג זיא יז ,"ןרעטשנגרָאמ/, ןפורעג ךיז
 ןוא עינעמוד ןופ דנַאברַאפ-טרָאּפס םעניימעגלַא םעד ןָא ןסָאלשעג
 -מָאק ערעווש רעייז לָאמטפָא ,ענעדישרַאפ ןעמוקעגסױרַא ןענעז ןופרעד
 סָאװ ,עיצקעס עשיטַאמַארד ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס .סעיצַאקילּפ
 עלַארטַאעט עשידיי טימ ןגלָאפרעד עסיורג ןענעכייצרַאפ וצ טַאהעג טָאה
 ,סרעליֿפש-טקײלַאלַאב ןופ רעטסעקרַא ןַא ןוא רָאכ ַא ,ןעגנוריפפיוא
 ןופ טעטש ענעדישרַאפ ןיא "ןרילָארטסַאג, ןגעלפ סעיצקעס יד טָא
 עשיאייצילָאּפ ַא ןעמוקַאב רָאנ טָאה ןעמ ביוא ,לָאמליײט ןוא עניװָאקוב
 עגניי יד טקעװעג ןבָאה ייז ,עיבַארַאסעב ןיא וליפַא ,שינעביולרעד
 ןענעז ,ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא סָאד ואוו ןוא דנַאל ןופ טפַאשרעטעברַא
 ,סעיצַאזינַאגרָא עטסעפ עקַאט רעדָא סעּפורג ןרָאװעג ןפַאשעג

 ןופ סעינָאלַאק-רעמוז יד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ןעמ ףרַאד סרעדנוזַאב
 ןרָאװעג טריזינַאגרָא סלייטנטסרעמ ןענעז ייז .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד
 -צעל יד ןיא ."סעינָאלַאק-לוש/ יו "טיורנגרָאמ, ןופ דליש רעד רעטנוא
 -ַאב ַא רעטנוא סעינָאלָאק יד טָא טלעטשעג ײצילָאּפ יד טָאה ןרָאי עט
 -עג קידנעטש ןבָאה עכעלטנגוי יד רעבָא ,החגשה רעגנערטש סרעדנוז
 ,רעגייטש רעייז ףיוא ןבעל םעד ןענדרָאוצניײא ךיז ױזַא יו ,ןגעוו ןענופ

 עינעמור ןופ "דנוב, רעד זַא ,ןרעוו טגָאזעג ףרַאד ןײמעגלַא ןיא
 עידרַאװג עגניי עטסנעש יד טַאהעג עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןיא טָאה
 "דנוב,, ןופ סעיצקַא עשיטילָאּפ עלַא ייב .ןשטניוו ךיז ןָאק ײטרַאּפ ַא סָאװ
 ,תובהלתה ןייז טימ ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי רעד ןעגנַאגעגסיױארָאפ זיא
 .שפנ-תריסמ זיב טּפַאשיירטעג ןייז טימ
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 טעמושזעג קידנעטש טָאה ץיווָאנרעשט ןיא זיוה-?טיורנגרָאמ, ןיא
 -עמ רימידַאלװ ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,קעטָאילביב יד .קָאטשניב ַא ןיא יו
 -ןעייל ןסיורג םעד ןיא זַא ,ןעוועג ןעמונרַאפ ױזַא טנוװָא ןדעי זיא ,םעד
 טפלעה ַא רעכעה .ןעוועג טשינ ןלוטש עקידייל ןייק לָאמנייק ןענעז לָאז
 ןופ ןרעמיצ יד ןיא .עכעלטנגוי ןופ ןענַאטשַאב זיא םלוע-רעזעל םעד ןופ
 ןיא טנװָא ןדעי .טקַאּפעגרעביא ןעועג קידנעטש זיא בולק-טנגוי
 -קַא-ייטרַאּפ ייב טעברַאטימ : טיירגעגוצ סעּפע טרָאד ןעמ טָאה ךָאװ
 וו .ַא א ןטרעצנָאק ,ןטנוװָא-רעטַאעט ,ןגולפסיוא ,המודכו ןלַאװ ,סעיצ

 טָאה ןעמ ןעוו .עכעלדירפ ןעוועג דימת טשינ ןענעז סעיצקַא יד
 יָאק) "ענעגייא ןופ ןלַאפרעביא ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ןטיה טפרַאדעג
 טנגוי יד זיא ,("ןטסיזוק,) סעדנַאב עשיטימעסיטנַא ןופ יצ (ןטסינומ
 ,בָאג רעייז ןעמוקַאב ןבָאה סרעלַאפנָא יד ןוא טרָא ריא ףיוא ןעוועג
 זיא טנגוי יד ןוא ןרַאפעג ערעווש ןעמוקעג ןענעז ןרָאי ערעטעּפש ןיא
 -טנגוי סעּפורג ןבָאה טכענ עצנַאג ,ץַאלּפ-ףמַאק ןפיוא ןענַאטשעג רעדיוו
 זיוה-"טורנגרָאמ,, ןופ ןרָאדירָאק יד ןיא טקיטכענעג רעטעברַא עכעל
 רעשידיי רעד ןופ םייה יד ןטיה וצ זיוה םורַא ןכַאװ טלעטשעגסיוא ןוא
 סע ;"עידרַאװג רענרעזייא,/ רעד ןופ ןלַאפנָא רַאפ טפַאשרעטעברַא
 טרילָארטַאּפ ןבָאה עכעלטנגוי סעּפורג ןעוו ,טכענ ןוא געט ןעוועג ןענעז
 רַאפ ץיווָאנרעשט עשידיי יד ןקידײטרַאפ וצ ןוא ןטיה וצ ןסַאג יד רעביא
 -רָאפ לָאמטּפָא ןענעז סע ."עידרַאװג רענרעזייא, רעד ןופ סענַאגילוכ יד
 - ,סעיצַאזינַאגרָא עשינַאגילוכ יד ייס ,ןסױטשנעמַאזוצ ערעווש ןעמוקעג

 ץיווָאנרעשט זַא ,טסואוועג ןבָאה ,טצישַאב ייז טָאה סָאװ ,יײצילָאּפ יד ייס
 ,ןסייבנייא גנירג ױזַא טשינ ןעק ןעמ סָאװ ,טָאטש ַא זיא

 ,רבק רעמַאזנייא ןַא ךיז טניפעג םלוע תיב רעציװָאנרעשט ןפיוא
 סָאד .רענגַאװ ידע --- ןעמָאנ רעד טצירקעגסיוא זיא הבצמ רעד ףיוא
 -טנגוי ןופ רעטסעקרָא-עקײלַאלַאב ןופ רעריפ םענופ ןעמָאנ רעד זיא
 עפורג-ףמַאק ַא טריזינַאגרָא רע טָאה 1996 רָאי ןיא ,"טפנוקוצ, דנוב
 רעד ןופ עדנַאב ַא ןופ קרַאּפ ןשיטָאטש םעד ןעײרפַאב וצ עכעלטנגוי ןופ
 ,ןדיי ףיוא ןלַאפרעביא ןכַאמ טרָאד טגעלפ סָאװ ,"עידרַאװג רענרעזייא;
 רעריפ רעד רעטיוט ַא ןלַאפעג זיא סױטשנעמַאזוצ ןקיטולב םעד ןיא
 רענגַאװ ידע זיא טכַאנ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא "ןטסידרַאװגנזייא, יד ןופ
 ,"ייצילַאּפ רעד ךרוד טיוט םוצ ןרָאװעג טקינײּפרַאפ

 ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג זיא עינעמור ןיא דנוב-טנגוי רעד
 "עז סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןשיווצ ןוא ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי
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 ןטסידנוב-טנגוי ענלצנייא .ןעגנואיצַאב עטסקיצרַאה יד ןעוועג ןענ
 יד ייב .טױעקרַאפ ןוא עינעמור ןייק ןּפַאכרעבירַא לָאמַא ךיז ןגעלפ
 ןיא גנַארד רעקרַאטש ַא ןעוועג רעבָא זיא עינעמור ןיא ןטסידנוב-טנגוי
 םעד ןגיוא ענעגייא טימ ןעז ןוא ןלױּפ ןייק ןעמוק וצ ןלָאצ ערעסערג
 עכעלטע .ןעגנערברַאפ שירבח ןעמַאזוצ ןוא "טטנוקוצ, דנוב-טנגוי
 -נײרַא ךיז רעבָא טגעלפ לָאמ סעדעי ,ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ןוואורפ
 ַא וצ ןזָאלרעד טשינ ןוא "ַאצנַארוגיס, רעד ןופ טסייג רעזייב רעד ןשימ
 ןטייז עדייב ןופ רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי ןופ ףערטנעמַאזוצ ןרעסערג
 ,ץענערג

 -אזוצ ַא ןעמוקעגרָאפ ןיטַאינש ןיא זיא 1980 ינוי 29 ןוא 28 םעד

 .ָאקנעדָארָאה ןוא ןיטַאינש ,ײמָאלָאק ןופ "ןטסיטפנוקוצ , 180 ןופ ילפנעמ

 לָאז ןטסידנוב-טנגוי עּפורג עסיורג ַא זַא ,טכַאמעגּפָא ןעוועג זיא סע

 טשינ וצרעד רעבָא טָאה ?ַאצנַארוגיס, יד .ץיווָאנרעשט ןופ ןעמוק

 עינעמור ןופ ןעמוקעג זיא ילפנעמַאזוצ ןופ גָאט ןטייווצ םעד .טזָאלרעד

 רעד ךרוד ןסירעגכרוד ךיז טָאברַאפ םעד ץָארט טָאה רעכלעוו ,רבח ַא

 ; טלַאהניא ַאזַא טימ ווירב ַא טגנערבעג טָאה רע .ץענערג

 ,םירבח ערעייט;

 ערעסָאװ טימ ןלייצרעד ךעלריפסיוא ךייא טעװ רערעל רבח רעד
 -נוא ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןענעז רימ ןעלטימ עניימעג עכעלקערש
 -געממוא זנוא ןבָאה סָאװ ,ןענַאגרָא-טכַאמ עשיטילָאּפ עשינעמור ערעז
 -ץגמורַא ןוא טגָאלּפעג זנוא טָאה ןעמ ,ןעמוק וצ ךייא וצ טכַאמעג ךעל
 ןוא םירבח ערעזנוא ךָאנ ןזומ ףוסל .טמַא וצ טמַא ןופ טנייה זיב טּפעלש
 -ץענערג רעד ףיוא ךיז ןרעגלַאװמורַא טכַאנ ַא ןוא גָאט ַא ךָאנ סעטרבח
 ! םייהַא ןרעקמוא ךיז ךַאװ

 סורדרַאּפ ןסיורג ןוא גנורעטיברַאפ טימ .סעטרבח ןוא םירבח
 -נוא טסיזמוא .געוו ןבלַאה ןופ םייהַא ןרעקמוא טזומעג ךיז רימ ןבָאה
 -נָאמעד וצ ךייא טימ ןוא ךייא ייב ןייז וצ ןעגנונעפָאה עכעליירפ ערעז
 ןופ ןצענערג יד ןפַאשּפָא רַאפ ןוא גנורעדירברַאפ-רעקלעפ רַאפ ןרירטס
 ,טעברַא רעד ןיא ןגלָאפרעד עטסעב יד ךייא ןשטניוו רימ .דנַאל וצ דנַאל
 טעטירַאדילָאס רעזנוא ךייא קידנרעכיזרַאפ ןוא רעיא ןיא רעכיז קידנעייז
 .ןסערעטניא עשיטסידנוב-טנגוי עמַאזניימעג רַאפ ףמַאק ןיא

 ,לָאמ טייווצ ַא ןעזרעדיוו ףיוא

 " ! טפַאשרבח
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 רעד ףיוא ןעוועג ןענעז עינעמור ןופ סעטרבח ןוא םירבח 4

 -גנוריגער רעציווָאנרעשט ןופ שינעביולרעד רעקירעהעג ַא טימ ץענערג

 -עלעט רעבָא טָאה ץיווָאנרעשט ןופ טקעפערּפיײצילָאּפ רעד ,ןענַאגרָא

 .ןגיוצעגקירוצ שינעבױלרעד יד שינָאפ

 ףיוא , --- ווירב ןיא ןרָאװעג טקירדעגסיוא זיא סָאװ ,גנונעפָאה יד

 -ָאװ .ןרעוו טריזילַאער טנעקעג טשינ טָאה --- "לָאמ טייווצ א ןעזרעדיוו

 ?ַאצנַארוגיס, יד טָאה ,1951 ילוי ןיא ,"לָאמ עטייווצ, סָאד ךיֹוא םור

 ןופ ילפנעמַאזצ ַא ןעמוקעגרָאפ ןַאד זיא'ס .טזָאלרעד טשינ וצרעד

 עכעלטנגוי קילטנעצ עכעלטע .ָאקנעדָארָאה ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי

 סָאד ךיוא ןוא ,ןעמוק וצ ןעגנואימַאב טכַאמעג ןבָאה ץיווָאנרעשט ןופ

 .שינעביולרעד ַא ןלעוּפסיױא טנָאקעג טשינ ייז ןבָאה לָאמ

 טזָאלרעד טשינ "ַאצנַארוגיס, יד טָאה טיבעג רעדנַא ןַא ףיוא ךיוא

 טימ עינעמור ןופ רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי יד ןשיווצ טקַאטנָאק םעד

 "וגיס, יד טָאה 1981 רָאי ןיא .ןלױּפ ןיא רעטסעווש ןוא רעדירב ערעייז

 ."רעקעוו-טנגוי , םעד עינעמור ןיא ןטײרּפשרַאפ וצ ןטָאברַאפ "ַאצנַאר

 -סילַאיצָאס רעד וצ טעדנעוועג ןינע םעד ןגעוו ךיז טָאה דנוב-טנגוי רעד

 יד .טנעמַאלרַאּפ ןשינעמור ןיא ןטַאטוּפעד עריא וצ ןוא ײטרַאּפ רעשיט

 -ןרעניא ןשינעמור ןיא טרינעוורעטניא ןבָאה ןטַאטוּפעד עשיטסילַאיצָאס

 ןטײרּפשרַאפ וצ טָאברַאפ םעד ןעמונעגּפָארַא טָאה סָאװ ,םוירעטסינימ

 יד ףיוא טפייפעג רעבָא טָאה ?ַאצנַארוגיס, יד ."רעקעוו-טנגוי; םעד

 "נָא רעטייוו טָאברַאפ םעד ןוא םוירעטסינימ-ןרעניא ןופ ןעגנונעדרָארַאפ

 טימ םוירעטסינימ-ןרעניא ןיא ןעמוקעג רעדיוו זיא ןעמ ןעוו ,ןטלַאהעג
 ,זָאלטכַאמ זיא רע זַא ,טרעלקרעד טמַא-עסערּפ רעד טָאה ,"? ןכתיה; ַא

 ,ןבילבעג זיא טָאברַאפ רעד ןוא .ןגעק זיא "ַאצנַארוגיס , יד ביוא

 ריא ןגיוצעג גנוגעווַאב-טנגוי עשידנוב יד טָאה דנַאלטעל ןיא

 ןיא 1908 םורַא קיטעט ןעוועג זיא סָאװ ,"דנוב םעניילק, ןופ סוחי

 רעד ךָאנ ןעװ .טעטש ערעדנַא ייר ַא ןיא ןוא עקװַאלסערק ,קסניווד

 טָאה'ס ןוא הכולמ עשיטעל יד ןענַאטשטנַא זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע

 טרָאד זיא ,דנַאלטעל ןיא "דנוב, רערעדנוזַאב ַא טעדליבעגסיוא ךיז
 .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידנוב ַא ןענַאטשטנַא ךיוא

 יפָא-ץרּפ יד ןיא טריּפורג ךיז טנגוי עשיטסידנוב יד טָאה רעירפ
 רעטעברַא ןופ דנַאברַאפ-ץוש ןוא -טרָאּפס םענײמעגלַא ןופ ןעגנולייט
 -קעסיטנגוי עשידנוב ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז רעטעּפש .(.ס .ס .ס)

 עיצַאינַאגרָא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידנעלטעל רעד ןיא סעיצ
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 ןעוועג ןענעז סעיצקעס עכלעזַא ,(טנגויירעטעברַא) "ענטַאנואי ַאברַאד;

 עשידנוב יד .ץניווָארּפ רעד ןופ טעטש ייר ַא ןיא ךיוא יוװ ,עגיר ןיא
 ןרעטנוא גנוטייצ עשידיי ענעגייא ןַא טַאהעג ךיוא ןבָאה סעיצקעס-טנגוי
 -ואי ַאברַאד, ןופ גנולײטּפָא עשידיי יד ."טנגוי-רעטעברַא? ןעמָאנ
 רעבָאטקָא ןיא ןענַאטשטנַא זיא דנוב-טנגוי רעשיטעל רעד -- "ענטַאנ
 ,1998 רָאי ןופ

 ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל ַא ןעמוקעגרָאפ עגיר ןיא זיא 1980 ןיא
 -טימ 700 טלייצעג טלָאמעד ןבָאה סָאװ ,סעיצקעס-טנגוי עשידנוב יד

 -רַא עכעלטנגוי ןשיװצ ייס ןרָאװעג טריפעג זיא טייקיטעט יד .רעדילג
 -געצ ַא טלייוועגסיוא טָאה ץנערעפנָאק יד .רעליש ןשיווצ ייס ,רעטעב
 -יל ,עגיר ןופ רעיײטשרָאפ ןיירַא ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק-לַארט

 -טימ עשידיי לָאצ יד טָאה ללכב .ןיצול ןוא ןאילקראוו ,קסניווד ,עװַאב
 טכאמעגסיוא דנַאברַאפ-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןשידנעלטעל ןיא רעדילג
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 -געמַאזוצ-דנַאל עכעלטע טריפעגכרודַא טָאה טנגוי עשידנוב יד

 בורק ןעמוקעג ןענעז 1930 רָאי ןיא ילפנעמַאזוצ ןטייווצ ןפיוא .ןעילפ
 ,רעטרע 12 ןופ עכעלטנגוי 0

 -עז (1923 ילוי עגיר ןיא ילפנעמַאזוצ-דנַאל ןטרעפ ןפיוא
 רעד תעב .,עכעלטנגוי 400 ,עגיר ץוחמ ,ץניווָארּפ רעד ןופ ןעמוקעג ןענ
 ןענעז סע ;ןַאמ 5000 ןעוועג ןענעז קרַאּפ ןיא ילפנעמַאזוצ ןופ גנונעפע
 רעד ןוא רעוט-רעטעברַא עשיטעל עקיטכיוו ייד ַא ןטערטעגסױרַא טרָאד
 -ַארטסנַאמעד עשיטילָאּפ עסיורג ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה ילפנעמַאזוצ

 ןעלקַאפ עקידנענערב טימ גוצ ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא טכַאנייב .עיצ

 -רַאפ-טרָאּפס ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענעז סע .טָאטש ןופ ןסָאג יד רעביא
 ץיצַארטסנַאמעד עסיורג ַא גָאט ןטצעל ןיא ןוא ןעגניטימ ,ןעגנוטסעמ
 טקילײטַאה ךיוא ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,עגיר ןופ ןסָאג יד רעביא
 ןוא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיטעל רעד ןופ רעייטשרָאפ
 .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ

 ןופ ןטסידנוב עגניי עּפורג ַא ןעמוקעג ךיוא זיא ילפנעמַאזוצ םוצ

 .עטיל ןופ רעיײטשרָאפ-טנגוי רעשידנוב ַא ןוא דנַאלטסע ןקידתונכש
 -וצ; עּפורג ערעסערג ַא ןעמוק לָאז ס זַא ,טנַאלּפעג ןעוועג ךיוא זיא'ס
 סָאד רעבָא ןעמ טָאה עגר רעטצעל רעד ןיא ,ןלױּפ ןופ "ןטסיטפנוק
 וצ טגָאזעגּפָא טָאה גנוריגער עשיליוּפ יד לייוו ,ןריפסיוא טנעקעג טשינ
 -גאב טזומעג רעבירעד ךיז טָאה'מ .רעסעּפ עשידנעלסיוא יד ןבעג
 ,גנוסירגַאב ַא ןקישוצ טימ ןענעגונ
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 ןיא ןענַאטשעג ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב"טנגוי רעד זיא ללכב

 -טעל ןיא טנגוי רעשידנוב רעד טימ ייס ןעגנואיצַאב עכעלטניירפ עטנָאנ
 .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשיטעל רעד טימ ייס ,דנַאל

 -טנגוי ןשיטטילַאיצָאס ןשיטעל ןופ סערגנָאק ןט4 םוצ גנודַאלנייא ןַא ףיוא

 "טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה ,1920 ץרעמ ןיא דנַאברַאפ
 ןיא ,גנוסירגַאב עכעלטפירש ַא טקישעגוצ ןליוּפ ןיא יטפנוקוצ , דנוב
 סָאװ ,טקַאפ רעד ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא סרעדנוזַאב ןיא סע רעכלעוו

 ,.סעיצַאנ ענעדישרַאפ ןֹופ עכעלטנגוי טקינייארַאפ ןענעז דנַאברַאפ ןיא
 -ַאב וצ םענעגנָא רעדנוזַאב זיא זנוא ,  ןרָאװעג טגָאזעג זיא רעטייוו ןוא
 -ןוא ךיוא רימ ןסירגַאב קיטייצכיילג לייוו ,רָאפנעמַאזוצ רעייא ןסירג

 ,?דנַאלטעל ןופ ןטסידנוב --- טניירפ ערעז
 עטקידנעעג רעדָא רעליש ןעוועג ןענעז טנגוי רעשידנוב רעד ןופ ליפ

 ַא טימ טנבייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןוא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ רעליש

 רעד טימ טנַאה ייב טנַאה טעברַאעג ןבָאה ייז .ָאוװינ ןלערוטלוק ןרעכעה
 -עקרעביא רעשיטסישַאפ רעד רַאפ .טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיטעל
 ןוא ןפמַאק ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז ייז ןבָאה 1924 רָאי ןיא שינער
 גנולעטשנייא רעד ךָאנ .ןטסישַאפ יד טימ ןסיוטשנעמַאזוצ עטקעריד
 ןוא דרערעטנוא ןיא ּפָארַא יז ןענעז ,רוטַאטקיד רעשיטסישַאפ רעד ןופ
 .לַאגעלמוא קיטעט ןעוועג רעטייוו

 רעשידיי רעניילק רעייז ַא ןעוועג זיא'ס ואוו ,(דנַאלטסע) לעווער ןיא
 -בֹוב ַא טריטסיוקע שינערעקרעביא רעשיטסישַאפ רעד רַאפ טָאה ,בושי
 "טנַא וצ ןביוהעגנָא 1921 ןיא טָאה עטיל ןיא ךיוא ,עפורג-טנגוי עשיד
 ןגנע ןַא ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,גנוגעווַאב-טנגוי עשידנוב ַא ןייטש
 -אנרָא-טנגוי רעשיטַאוקָאמעד-לָאיצָאס רעשיווטיל רעד טימ טקַאטנַאק
 .עיצַאזינ

 ןעגנידדניירַא ןביוהעגנָא ךיוא טָאה קנַאדעג ןשידנוב ןופ גנוקריוו יד

 ןיא .עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןשיוצ
 :ןבירשעג טרעװ (19230 22 'רנ "רעקעוו-טנגוי,) ץנעדנַאּפסערָאק ַא

 -עוו-טנגוי, ןרַאלּפמעזקע 10 טײרּפשרַאפ ןרעוו וועיידרעב ןיא;
 ןעניואו סע .עיקַאװַאלסַאכעשט ןיא טָאטש הַא זיא וועיידרעב ,"רעק
 ,"ןסקָאדָאטרָא ןוא ןטסינויצ ןענעז ייז ןופ ליפ ,ןדיי לֵאצ עשּפיה ַא טרָאד
 -גיילק ןופ רעדניק לייטנטסרעמ ןענעז רעטעברא עכעלטנגוי עגיה יד ,
 ייז ,טסיזמוא רָאי 2 ןעוװערָאה ךעלגניינרעל יד .ןרעטלע עכעלרעגריב
 ךיוא .עיצַאזינַאגרָא ענעגייא ןַא ןטלַאהוצסיוא טלעג ןייק טשינ ןבָאה
 טקידנעעג ןבָאה עלַא שטָאכ ,רעקירדינ ַא זיא דנַאטשוצ רעקיטסייג רעייז
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 -רַאטש ַא ןַאראפ זיא עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא, ,"לוש-סקלָאפ עשהכולמ ַא

 עשיכעשט םורַא ךעלכעזטּפיױה טמענ סָאװ ,גנוגעוװַאב עשיטסילַאיצָאס עק

 א ןַארַאפ .טזָאלרָאװרַאפ זיא סָאג עשידיי יד .רעטעברַא עשטייד ןוא

 ןריזינַאגרָא ןוא ןרענָאיּפ ןעמוק ןפרַאד סע .דלעפ טרעקַאעצ טשינ טיירב

 ןיא ןריפניירַא ייז ןוא טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד ,רעטעברַא עשידיי יד

 ,"גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד
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 רעשיטסילַאיצָאס רעדעי ייב זיא גירק ןוא םזירַאטילימ ןגעק ףמַאק
 ןבַָאגפיוא עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא ןעוועג דימת עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 ןיא ןעוועג ךיוא סע זיא ױזַא ,(עטסקיטכיוו יד עקַאט עקינייא ייב ןוא)
 ,"טפנוקוצ, רעד ןופ עטכישעג רעד

 ַא ןעמונרַאפ "טפנוקוצ , יד טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 -ץווָאס-שיליופ רעד תעב ענעגייא סָאד .גירק ןגעק גנולעטש עפרַאש
 ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד טנגוי יד זיא ןטייצ-םולש יד ןיא .המחלמ רעשיט
 ,טסייג ןשיטסירַאטילימיטנַא

 יטפנוקוצ , יד טָאה טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ךָאנ ןרָאי יד ןיא
 ריא .עיציזָאּפ רעטלַא ריא ףיוא ןייטש ןביילב טנעקעג טשינ רעטייוו
 ששיטסיפיצַאּפ ןופ אצוי-לעוּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא םזירַאטילימ-יטנַא
 רעשיטסילַאיצַאס:רענָאיצולָאװער ַא ןופ קורדסיוא ןַא רָאנ ,סעמגָאד

 טשינ ןיוש רעבירעד ןבָאה םזירעלטיה ןופ עכָאּפע רעד ןיא .גנואיושנָא
 טקיטפערקַאב רעירפ ןבָאה סָאװ ,ןטנעמוגרַא ייר ַא ןייז קיטליג טנעקעג
 גנוריטנעירָארעביא ןוא גנוצַאשרעביא יד ,תמא .,םזירַאטילימ-יטנַא םעד
 רעד טָאה 1925 רָאי ןיא ךָאנ .טכַאנרעביא ןעמוקעגרָאפ טשינ זיא

 ןופ סערגנָאק ןטמ ןפיוא עיצַארַאלקעד ןייז ךרוד ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי
 -עגטסעפ ,ןעגַאהנעּפָאק ןיא לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס

 ; טלעטש

 רעטולָאסבַא ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא טנייה ךיוא ןעייטש רימ,
 ,"גנונדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא עיצַאגענ-גירק

 טימ גנוגעװַאב ןסָאמ עקידעבעל ַא ,"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד
 רַאפ ץרַאה רַאבליפ ַא טימ ןוא ןבעל ןופ םיטש רעד רַאפ רעיוא ןפָא ןַא

 טשינ ךיז רעטעּפש רעבָא טָאה ,ןטכיש-סקלָאפ יד ןופ ןעגנוריסלוּפ יד
 רעד ."עיצַאגענ:גירק רעטולָאסבַא; רעד ףיוא ןפייטשרַאפ טנעקעג
 ,ןענַאטשרַאפ טָאה גנוגעװַאב רעד ןופ ּפָאק רעוװויטקעלָאק רעקידנטכַארט
 ןייז טלָאמעג ןעק טפַאשרעה-טלעוו ןופ רענעלּפ עטסיוו סרעלטיה יבגל זַא
 ,טכַאמ ןגעק טכַאמ --- ּפַאלק ַא ןגעק ּפַאלק ַא : רעפטנע ןייא רָאנ
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 -ניא םוצ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ףורפיוא ןיא ,1998 טסברַאה ןיא
 :"טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד ןיֹוש טגָאז ,גָאט-טנגוי ןלַאנָאיצַאנרעט

 ןעו .תומחלמ ןייק טשינ ןליוו ,טנגוי עשיטסילַאיצָאס יד ,רימ,
 ןגָאז ןַאד ,טפַאשטכעגק ןוא גנַאגרעטגוא טָארד רעדנעל עיירפ יד רעבָא
 { רימ

 "! טייהיירפ ןייז ןקידייטרַאפ וצ טכער עקילייה יד טָאה רעדעי ---

 ,1939 ןופ 9 'רנ "רעקעוו-טנגוי , ןיא ,דנַאס ,ק ןופ לקיטרַא ןַא ןיא

 -ַאכ יֹוזַא טייצ רענעי ןיא םוטרעגריב ןשידיי ןופ ןעגנומיטש יד ןרעוו
 : טריזירעטקַאר

 -- "בייל רעטיוט ַא רעדייא טנוה רעקידעבעל ַא ןייז וצ רעסעב,
 ףךיירקנַארפ ןיא טיײרּטשרַאפ ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,לטרעוו עקיזָאד סָאד

 רעד ךיוא ןעוועג זיא ,עיצַאלוטיּפַאק רענעכנימ רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 ןלַאנָאיצַאנועטניא םעד יבגל ןטכיש עכעלרעגריב עשידיי יד ןופ זיוועד
 טרעטשעצ ךיוא ןבָאה טייצ רעטצעל רעד ןופ ןעגנורַאפרעד יד ,םזישַאפ
 עשיטניה טָאד וליפַא .הענכה ןוא טייקשיטכענק ןופ םולח ןקיזָאד םעד
 ,ךעלגעמ טשינ םזישַאפ ןופ ןעמַאר יד ןיא זיא דיײיָאטעג ַא ןופ ןבעל

 עלַא טימ טַאזניימעג רעדָא -- ןייגרעטנוא : ןַארַאפ זיא הרירב ןייא רָאנ
 דנַאש עשיטסישַאפ יד ןקעמּפָא םזירַאברַאב ןקיטייצטנייה ןופ תונברק
 ."דרע רעד ןופ ךַאלפרעביוא רעד ןופ

 טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ גנולעטש רעטרעדנעעג רעד ןגעוו
 | : ןבירשעג ץרַאװש .ּפ טָאה המחלמ ןינע םוצ

 ןוא המחלמ ןייק טשינ ןליוו טלצוו רעצנַאג רעד ןופ ןטסילַאיצָאס יד ,
 -ַאק יד ןופ תואצוה עקינָאילימ יד ןגעק טרעוועג ךיז גנַאל ןרָאי ןבָאה יז

 ןיא "דנוב , רעד ךיוא .ןעגנונעּפָאװַאב ףיוא ןעגנוריגער עשיטסילַאטיּפ
 עג זיא --- םיא טימ ןעמַאזוצ "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי רעד ןוא -- ןלױפ

 קיטקַאט רעקידהמחלמרַאפ רעטלַא רעד ןופ ןדָאב םעד ףיוא ןענַאטש
 -מיא רעד זַא ,ַאזַא עגַאל יד רעבָא זיא טציא .עגַארפ רעקיזָאד רעד ןיא
 ןשיטסישַאפ ןופ ןוא דנַאלשטיײד-יצַאנ ןופ שרַאמפיױא רעשיטסילַאירעּפ
 טָארד ,גנוטכענקרַאפ רעיינ טימ רעקלעפ ןוא רעדנעל טָארד עילַאטיא
 ףיוא גנוריזילַאטָאט ןוא גנוריזישַאפ רעקידנעטשלופ טימ טלעוו רעד
 -- ןרעפטנע טלעוו יד זומ ןטַאמרַאה עשיטסישַאפ יד ןופ ךַארּפש רעד
 ןופ ךַארּפש רעבלעז רעד טימ -- הרירב ןייק טשינ טציא ןיוש טָאה יז
 -עבמָאב ןוא ןענַאלּפָארעַא ןופ ךַארּפש רעד ןגעק .טפַארק רעטנּפָאװַאב
 -טפול עסיורג ןופ ךַארּפש רעד טימ ןרעפטנע עּפָארײא זומ סרעפרַאװ



 2098 ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי

 יד ןרזחרעביא טשינ ךיז דנַאל ןייק ןיא רעמ רָאט'ס ,ןעגנונעּפָאװַאב

 ַא ףיוא ןפערטנָא ךעלדנע זומ םזישַאפ רעד !עינַאּפש ןופ עידעגַארט

 *! ףוס ןייז ןופ בױהנָא םעד ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז לָאז סָאװ ,דנַאטשרעדיװ

 ןכָאװ עטצעל יד טָאה ןליוּפ ןיא "דגוב , ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד ,

 סָאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ תוחוכ יד ןלעטש וצ עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא

 "מוא ןוא טייהיירפ רעד ןופ ץוש ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ ןוא

 *! ןליוּפ ןופ טײקיגנעהּפָא

 ,(1939 ,לירּפַא 15 ,8 'רנ .ֹוד .י)

 רעד טביירש ,גָארּפ ןייק תוליײח'יצַאנ יד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ

 קיטילָאּפ רעקיטציא-זיב רעד טימ זַא ,(1989 לירּפַא) "רעקעוו-טנגוי;

 טריפרעד, ןעמ סָאה ןגעקַאד ,טעװעטַארעג טשינ םולש םעד ןעמ טָאה

 יד רעדָא טּפַאשטכענק עטסכעלקערש יד -- לַאװסיױא םוצ רעקלעפ יד

 ."המחלמ עטסקיטולב

 יָארד רעד וצ "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ גנולעטש עלעיציפָא יד

 ןופ ףורפיוא:יַאמ ןט1 ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא המחלמ רעקידנע

 טרעװ םיא ןיא .,1939 ,לירּפַא ףוס ןענישרעד ,טעטימָאק-לַארטנעצ

 : טגָאזעג

 ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןעוו ,יַאמ ןט1 םעד . . . ,

 -- "!םזישַאפ ןטימ רעדינ; :ףור-ףמַאק רעונוא ןכליהעצ ךיז טעוו

 ןקידייטרַאפ וצ טיירג ןענעז רימ זַא ,ןטיידַאב קיטייצכיילג סָאד טעוו

 זַא ןטיײדַאב סָאד טעװ ,ןלױּפ ןופ טײקיגנעהּפָאמוא ןוא טייהיירפ יד

 ןופ ןצענערג יד ןפיירגנָא טעװ רעכלעוו ,אנוש רעשירעלטיה רעד

 -גטעברַא עלַא ןופ דנַאטשרעדיװ ןַא ףיוא ןפערטנָא טעוװ ,דנַאל רעזנוא

 ,ןליוּפ ןופ עקיד

 ןייז טשינ טעװ רעקידייטרַאפ-טייהיירפ ןופ טנָארפ ןקיזָאד ןיא

 טעו רעױּפ ןוא רעטעברַא ןשילױּפ ןגניי ןטימ לסקַא ייב לסקַא .ללח ןייק

 -ַאיצָאס יד ןכלעוו ,רעטעברַא רעשידיי רעגניי רעד טרָא ןייז ןעמענרַאפ

 ןלַאעדיא עסיורג ןופ רעפמעק ַא רַאפ ןגיוצרעד טָאה גנוגעװַאב עשיטסיל

 ,רעקלעפ ןוא םידיחי ןופ טײקיגנעהּפָאמוא ןוא עדריוו ,טייהיירפ ןופ

 עלַאנָאיצַאנרעטניא -- זיא לַאעדיא רעזנוא ,םולש ביל ןבָאה רימ

 יד ןופ רעבָא טעװ רענייק .ןשטנעמ-סטעברַא עלַא ןופ טעטירַאדילָאס
 גנוזָאל עכעלברעטשמוא יד ןסײרסױרַא טשינ רוד רעזנוא ןופ תומשנ

 : עינַאּפש ןיא רעפמעק יד ןופ



 ץרע ה .ש י 000

 ,"ינק יד ףיוא ןבעל וצ רעדייא ,קידנעייטש ןברַאטש וצ רעטעב --
 -יצַאנ יד ןבָאה *ינק יד ףיוא , וליפַא .תועט ַא ןעוועג רעדייל זיא'ס

 ןוא ,רעקלעפ יד זַא ,טלָאװעג ןבָאה ייז .ןבעל טזָאלעג טשינ ןשטייד

 טימ ייז ןבָאה קעווצ םעד וצ .ינק יד ףיוא ןריּפַארק ןלָאז ,ןדיי יד טרפב
 עקיטכעמ יד טיירגעגוצ טעּפמיא ןוא טייקיזָאלטכיזקיר רעצנַאג רעייז
 ןט1 םעד גנַאג ןשירעדרעמ ןיא ןרָאװעג טזָאלעג זיא סָאװ ,ןישַאמ-גירק
 ,1939 רעבמעטּפעס



 ךעלטעטש ןוא טעטש ןופ המישר 83

 "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי רעד טָאה המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םייב

 .ךעלטעטש ןוא טעטש 280 ךרעב ןיא סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא טגָאמרַאפ
 יד טָאה ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ רָאי קילטנעצ ייווצ יד ןופ ךשמב

 ייר ַא ןיא ךָאנ סעיצַאזינַאגרָא טַאהעג ךיוא םעד ץוחַא "טפנוקוצ,

 -עגפיוא סעיצַאזינַאגרָא יד ןבָאה םימעט ענעדישרַאפ בילוצ .,רעטרע
 יד ןיא טנגוי רעד ןופ ןרָאפּפָא ןבילוצ לָאמַא : קיטעט ןייז וצ טרעה
 ןבילוצ לָאמַא ,תופידר עשיאייצילָאּפ בילוצ לָאמַא ,טעטש ערעסערג
 טשינ .םימעט ערעדנַא בילוצ רעדָא תוחוכ עקידנריפנָא ןופ ןלעפ

 םעד ןיא זיא דנַאטשליטש ןופ דָאירעּפ ַא ךָאנ זַא ,ןפערט טגעלפ ןטלעז
 סע .קיטעט ןרָאװעג רעדיו עיצַאזינַאגרָא יד ?טעטש םענעי רעדָא

 ענלצנייא ןענופעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,רעטרע ךס ַא ןעוועג ךיוא ןענעז
 םעד ןטײרּפשרַאפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,"ןטסיטפנוקוצ.

 דנוב-טנגוי ןופ סעבַאגטױא עצרעדנַא ןוא ןפורפיוא ,"רעקעוו-טנגוי,
 -לעזַא .טעברַא עשידנוב ערעדנַא ןוטעג םידיחי סלַא רעדָא ,"טפנוקוצ}

 ץלעמרָאפ ןָא רעבָא ,'ןטסיטפנוקוצפ עקיטעט טימ ךעלטעטש עכ
 טעטימָאק-לַארטנעצ רעד ,200 רעביא ןעוועג ןענעז ,סעיצַאזינַאגרָא
 ןופ עיצַארטסינימדַא יד ןוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ

 טעטש 480 רעביא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז "רעקעוו-טנגוי,
 ןענעז ןרעטנעצ-רעטעברַא עשידיי עקיטכיוו יד ןיא .ךעלטעטש ןוא

 ןָא טייצ עצנַאג יד קיטעט ןעוועג סעיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצאפ יד

 .סייררעביא

 ,רעטרצ יד ןופ --- עלופ ןייק טשינ -- המישר ַא ָאד ןעגנערב רימ

 סעיצַאזינַאגרָא ןעוועג 1989 זיב 1928 ןופ דָאירעּפ ןיא ןענעז סע ואוו
 ,ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ
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 ֹא

 וװָאקרָאזָא
 ענעמשָּא
 שטיטודזָא

 'רעדנַאסקעלַא
 לקסווַאיוו

 רעדנַאסקעלַא

 (רעשזדָאל)

 וועינוא

 עקנעלָארטסָא
 עיוויא
 ןיטרעבָא
 ווָאנישמַא

 קצָאװטַא
 שוקלָא
 רֹודמֶא

 ייב) עציבשזיא
 (ווַאטסינסַארק

 ןאירזָא
 טשזליא

 עלָאּפָא
 ץיבשזיא

 (ָאלָאק ייב)
 ץישעלָא
 ווָארטסָא
 קילעיווָאזַאמ
 ץעיװַארטסָא
 ראיזא
 םישטנעוושָא
 וָאטַאּפָא
 ָאנשטָאּפָא

 ב

 זלעב
 ווָאנַאזדָאב

 קסירב 65,
 וָאטַאכלעב .9

 אקסָאלדָאּפ ַאלַאיב ,9

,0 

 ווַאלסירָאב
 קסוב
 ןידנעב
 עוועכיב

 קסלעיב
 קסניירב
 שטיוװָאנַארַאב
 ןעטיב
 געשזכָאלַאיב
 קָאטסילַאיב

 ץישזלעב
 ןישזעשזב
 ןושזעיב

 יקסוװַאיוק קסירב

 קָארב
 ײרָאגליב

 ץיוװָאטסערב
 עינכַאב
 שטַאשטוב
 ָאקסעשזב

 וואושטשרָאב .1

,7 
,8 

 ןיבמָאג
 ןילָאװרַאג
 ,ענדָארג
 עצירג
 ווָאבארג
 קסישזדָארג
 עװָארָאװָאג

 ץר ע ה .ש

 זדנָאינָאג ,9

 ןיניטסָאג ,0

 ץעשזדזָאוװג .1

 ווָאשאוועינג ,2

 רעג ,8

 ֹױ

 ייב ןישזבָאד 4

 ץנעוורד

 ייב ןישזבָאד .9

 לסייוו
 עציוועשוד 060

 ייב ץיוװָארבמָאד 7

 ענטוק

 ץיווָארבמָאד 8

 (עיסעלָאּפ)
 עװָאױבמָאד ,9

 עשטינרוג

 ייב) ערבָאד .0
 (קערוט

 שטיוועלינוד 1
 ייב) עיבמָאד 2

 (ָאלָאק
 לימָארבָאד 8
 ץישַָאלַאשזד 4

 שועשטַאמָאד דפ

 שנבוד 6

 שטיבָאהָארד .7
 ףולֲאג ןישזבָאד ,8

 קָאדָארָאהדיװַאד ,9
 טשקוד 0

 ןישטיהָארד 1
 ןישָאלַאשוד ,2

 עלדָאשָאגולד ,2



 ןליוּפ ןיא יטפנוקוצ, דנוב"טנגוי

 ה

 קָאדָארָאה ,4

 שטשידָארָאה .ס9
 ֹווָאשעבורה ,8

 ָאקנעדַארָאה ,7
 ווָאקירנעה .8
 יבֹולֲאה ,9

 וו

 עשרָאו 0
 קעװַאלצַאלוװ ,1

 ווָארגנעװ ,2

 רימידַאלװ 8

 קטנילַאװ

 ץינשיוו 4
 ווָאקלישַאוו 5
 םָארבלָאװ .6

 עקָאסיוװ ,7

 קסוועטיל

 עקרָאװ ,8
 ןיהָאו .9

 עװַאדָאלװ ,0
 קסיװַאקלָאװ ,1
 ןימַאלָאװ ,9
 שנליוו ,2

 ווֲאקשיװ ,4

 עקאטיו 5
 עקצעיוװַאזַאמ

 ץילַאװנַאוו ,6
 ווָאשורעיוו 7
 ןולעיוו 8

 ז

 אילָאװו אקסנודז ,9

 וועשטאלז ,0

 (עיצילַאג)
 ווָאכעלעשז ,1
 לטעשז ,2

 ןילכישז ,2
 שטשַאמאז ,4

 ווָאדרארישז 8
 ןילָאוװז ,6

 קָאדולאשז ,7

 עוולעז ,8

 לק'רג:שז 9

 ןימָארושז ,0
 שזרעגז ,
 וועשטַאדישז ,2
 עשטרעיוואז ,2
 וועשטאלז ,4

 (רעשילַאק)
 טסָאכיוװאז- ,8

 וועקלושז ,6
 יקישטשעלַאז ,7
 ןישטָארקַאז ,8

 ט

 וװוָאשַאמָאט ,9

 יקצעיוואזַאמ

 ווַאשַאמָאט ,0

 לקטלפבול

 ןוָאכָאטסנעשט ,1

 ווָאנ ראט ,92

 ֹווטשזישט ,52

 עניטסערט ,4

 קסירט ,5

 ץעיוװָאנַאּכעשט ,6

 ייב) ןישטרָאט ,7

 (עשראוו
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 ווָאנאשעשט ,8

 קערוט ,9
 ןישטראט ,0

 (ןילָאװ)
 דָארגָאנרַאט ,1

 ןיברוט ,2

 ווָאנאכעשט ,3

 װָאקטרָאשט ,4

 ַאקרוט 2

 (עיצילַאג)
ׂ 

 ואנא 6
 יקטלעבול

 ענכאוודעי ,7

 ענָאלֿבַאי ,8

 עצינלעגַאאי ,9
 עקווָאנישַאי ,0

 וועשזדנעי ,1

= 

 םלעכ ,2

 קסמָאּכ ,5

 לעשזָאכ ,4

 ןישטנעכ ,5

 ווָאנַאשזּפ ,6

 ְל

 ןילבול ,7

 ןעיכול ,8

 עשזמָאל ,9

 ץענּפיפל ,0

 ץינַארבול ,

 ענול ,2

 ענשטנעל ,3

 ץעינינול .4
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 - ווָאקול ,8
 שטיוויול ,6
 זַאמָאל ,7

 שזדָאל ,8

 ווָאטוטול 9
 שטיווָאכַאיל 0

 ץישָאל ,1
 קסנעזיל ,9
 גרעבמעל ,8
 וועשטשַאל 4

 ץישטנעל 8

 קצול ,6

 עדיל 7

 ווָאטרַאבול ,8

 קסַאל ,9

 ֹמ

 ווָאקַאמ ,0
 ןיקלַאמ ,1
 עוואלמ ,2
 רימ 5

 עװָאלַאכימ ,4
 ץינלעגָאמ ,8
 יזָארמ ,6

 ץיוועשטַאמ ,7

 שטירזעמ ,8

 ענזדעימ ,9
 וועשטַאמ ,0
 ווָאכעימ ,1
 -וװָאזַאמ קסנימ ,2

 יקצעי

 ןישטילוקימ ,3

 נ

 קסלצשַאנ ,4

 רָאװד -יווָאנ ,5
 שזעיווסעינ ,6
 ייב) טָאטש"יינ ,7

 (עציליפ

 ייב) דָארגָאוװָאנ ,8
 (עשזמָאל

 ייב) טָאטש-ײנ ,9
 (קסנָאלּפ

 ץנַאס-יינ ,0
 קעדורגָאװָאנ ,1
 ןַאיצנעוװס-יינ 2
 רונ ,53

 ֹס

 קָאטס ,4

 םינָאלס 5
 ץיוועינרעקס ,6
 ןַאיצנעװס ,7
 ןילָאטס 8
 ענלָאּפמָאס ,9

 עצּפלָאטס ,0
 וועליס ,
 ירטס ,2
 ווָאװַאלסינַאטס ,3
 קעשטָאטס ,4

 ץינּפָאטס ,2
 ץזעיווָאנסָאס ,6
 ווָאקווַאלס ,7

 עקלָאקָאס ,8
 ןידרעטס ,9

 לדיקס ,0
 וועשַאטס ,1

 לַאקָאס ,2

 שטיטַאימעס ,3
 קלַאװאוס ,4

 ץרצ ה .ש יי

,8 

,0 

,1 

,8 

,9 

,0 
,1 

 ווָאלָאקָאס

 קַאגרַאס

 ַאקסישזרַאקס

 וװעשטַאכָאס

 קסיווַאטס

 קצָארס

 ייב) ילָאקָאס
 (עשזמָאל

 ּפ

 ווָאקרטעיּפ ,2

 קסויּפ ,3

 קסניּפ ,4

 קצָאלּפ ,2
 ןיטסָארּפ ,6
 ווָאטירוּפ ,7
 ַאקשַארּפ ,8
 ץַאשטשיּפ ,9
 קסנָאלּפ ,0
 ץינַאיבַאּפ ,1
 לשימעשּפ 2
 וװָאקשורּפ ,8

 קטוטלוּפ ,4

 ןזיוּפ ,5

 ןדָארבדָאּפ ,6

 עכסישּפ ,7

 קסרָאװעשזּפ ,8

 ינַאשזורּפ ,9

 ייב) ַאנשזובָארּפ 0

 (ָאקנעדָארָאה

 וועליּפ ,1

 וועשטרַאּפ ,2

 ץינשַארּפ ,5



 ןלױּפ ןיא יטפנוקוצ, דנוביטנגוי

 ןישזינעשטעט 4

 יװַאטסָאּפ ,5

 ץינעלַאפ ,6

 ק

,.7 
,8 

 ץיוועינשורק

 יקַאלעט ווָאסָאק

 קינשַארק ,4

 קצעלק ,5

 קטנָאק ,6

 עצינטירָאק ,7

 קענירק ,8

 עקָארק ,9
 ענטוק 0

11 

 עװַאר ,6
 ןיזדַאר ,0

 ןימיזדַאר 7

 שילַאק ,9
 ןישולַאק ,0
 ײמָאלָאק ,1
 ָאלָאק ,2

 ץינעשזָאק ,9
 ץלעשָאנסַארק ,4
 לעווָאק ,95

 לֵאווָאק ,6

 רימזוק ,7
 שולֲֵאק ,8
 ָאנלָאק ,9

 יָאק-ןעימַאק ,0
 קסריש

 ץעינעמערק ,1
 ןינָאק ,2
 וװָאסָאק 9

 (עיצילַאג)

,1 
,2 

,562 
,4 

89 

,0 
,7 

,8 
,9 
,0 
,1 
,2 

,8 

,4 

 ןירבָאק
 לעשטשעלק

 ץלעק
 דָארבָאנסַארק
 עזערעב זוטרַאק

 עװעדָאלק
 ייב) ןישטירָאק
 (קָאטסילַאיב

 קצָאק
 קצובָאלק
 וװָארוק

 ןילעסיק
 ווָאלירק
 וװַאטסינסַארק

 ר

 ץיווייר

 ענטַאר ,8

 ַאקסור ָאווַאװר ,9

 םָאדַאר ,0
 ענווָאר ,1
 עשייר .,2

 ןַאשזור ,5
 קסמָאדַאר ,4

 יָאנישזָאר ,8
 ןיּפיר ,0

 ש

 ןישרעבעש ,7
 ץעלדעש ,8

 ץּפרעש ,9
 ץעיוװָאלדיש ,0
 ןיטַאינש ,1

 זדַארעש ,
 "ווָאקרַאש ,8

 ענזישטש
 ןישטושטש ,4

 (רעדיל)





 לייט רעטרעפ





 אנושייֿבַאנ ןטימ גירק ןיא

 רעד ןביױהעגנָא ךיז טָאה רעמוז-טעּפש ןופ געט עקידלָאגיןוז ןיא
 ,המחלמ-טלעוו עטייוצ יד -- םעד טימ ןוא ,גירק רעשטייד-שיליוּפ

 -רעדיוו םעד ןכָארבעג רעלַאפנָא עשטייד-יצַאנ יד ןבָאה לענש-ץילב
 -געמַאװצ רעשירעטילימ רעד .ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ דנַאטש
 -מעטּפעס ןט17 םעד סָאװ ,טימרעד ןרָאװעג טלייאעגוצ ךָאנ זיא ךורּב

 ןליּפ ןייק טרישרַאמנײרַא תולייח עשיטעווָאס יד ןבָאה 1999 רעב
 -פערק עטנּפָאװַאב עשיליוּפ יד ןענייז ןפוא אזַא ףיוא ןוא טייז-חרזמ ןופ
 טָאה עשרַאװ טָאטש-טּפיוה יד זיולב .ןרעייפ ייווצ ןשיווצ ןעוועג ןעט

 רעבָא ,ןשיאָארעה-טלפייווצרַאפ ַא טריפעג רעטייוו טייצ עצרוק א ךָאנ
 ,דנַאטשרעדיװ ןזָאלטכיזסיוא

 -גירק םעד ברע ןרָאװעג טריזיליבָאמ זיא סָאװ ,טנגוי עשידיי יד

 יד .רעטילימ ןשיליוּפ ןופ ןעייר יד ןיא טפמעקעג טָאה ,ךורבסיוא
 ךיז קיליווירפ המחלמ רעד ברע טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי עליוויצ
 -סיוא ,סעּפָאקא ןבָארג יוװ ,ןעגנוטיירגוצ עקיטיונ יד ןוט וצ טלעטשעג

 -שירעטילימ יד .וו.ַאא ןפירגנָא-טפול ןגעק ןעגנולײטּפָא-ץוש ןדליב
 -עג טנַאה ןיא ןעמוקַאב וצ קידלודעגמוא ןעוועג זיא טנגוי עטלושעג
 ךיז טלדנַאה סע זַא ,טליפעג ןבָאה ןדיי ,אנוש ןטימ ךיז ןגָאלש וצ רעוו
 א ןייז טעוו ָאד זַא רָאנ ,טכילפ-רעגריב ַא ןליפרעד ןגעוו זיולב טשינ

 ןיא רָאלק טינ םגה ,טליפעג טָאה'מ ,שממ טיוט ןוא ןבעל ףיוא ףמַאק
 עוו רעוו רָאנ ,ןגיזַאב טעװ ןעמעוו רעוו טשינ טייג ָאד זַא ,םיטרּפ עֶלַא
 .ןבעלרעביא לָאז ןעמ

 דימת טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ךייש סָאװ

 ,ללכב המחלמ וצ גנולעטש עשירענגעק ןכָארּפשעגסױא ןַא טַאהעג
 -רַאפ רעד טימ תוכייש ןיא עיציזָאּפ ריא טרעדנעעג לָאקידַאר יז טָאה
 ןטשרע םוצ .רענגעק ענייז ןוא דנַאלשטיײד-יצַאנ ןשיווצ גנוטסעמ
 ןעמואװשעגסױרַא םֶרָאפ רעטערקנָאק ַא ןיא ענגַארּפ יד ןזיא לָאמ

 ףיוא האוולה ַא טרימַאלקָארּפ טלָאמעד טָאה ןליוּפ ,1959 גנילירפ
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 טכַארטַאב טָאה טַאר-יײטרַאּפ רעד ,טָאלפ-טפול םעד ןקרַאטשרַאפ וצ
 וצ גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןפור "דנוב, רעד לָאז יצ עגַארפ יד
 ןופ רעריפ רעטלַא רעד טָאה ןטַאבעד יד תעב .האוולה יד ןציטש
 -סיױרַא טייקטלוב רעצנַאג רעד טימ ,יקסווָאסָאק רימידַאלװ ,"דנוב,
 ןופ לַאפ ןיא ןדיי יד טָארד סע סָאװ ,עפָארטסַאטַאק יד טגנערבעג
 טימ המחלמ ַא זַא ,טגָאזעג רע טָאה ,ןייז ןסיוו טלָאז ריא , .גירק ַא
 רעשידיי רעד ןופ גנוטכינרַאפ עקידנעטשלופ טיײדַאב דנַאלשטײדייצַאנ
 ןדרָאמסיוא ןשטייד יד ןלעוװ תונמחר ןָא ,עּפָארײא ןיא גנורעקלעפַאב
 ."רענעמ יוװ טוג ױזַא ןעיורפ ,םינקז יו טוג ױזַא רעדניק --- ןדיי יד
 טביולרעד ןסיוועג ןייז זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג רע זיא םעד תמחמ
 ,ןעגנוטיירגוצ-המחלמ וצ טנַאה ַא ןגיילוצוצ טשינ םיא

 "עננָא טנעקעג טשינ רעבָא טָאה "דנוב , ןופ טַאד-ײטרַאּפ רעד
 רעד םירָאװ .רעריפ-טרָאװ ןשידנוב ןטלַא ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןעמ
 עג טלָאװ ןעגנונעפָאװַאב יד ןקרַאטשרַאפ טשינ וצ וויטַאנרעטלַא
 יווייס טלָאװ סָאד ןוא ,"טנעמזיּפַאא --- רענייא זיולב ןייז טנָאק
 רעד .רעדרעמ-יצַאנ יד ןופ תושר ןיא ןדיי יד ןבעגרעביא טײדַאב
 -וצ טלעוו רעד ייב טלָאװ'מ סָאװ ,ןעוועג זיולב טלָאװ דישרעטנוא
 ,םזירעלטיה םעד ןטכינרַאפ ןוא ןגיזָאב וצ סנַאש ַא ןעמונעג

 ןוא ןענַאטשרַאפ סָאד טָאה טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד
 יד ןגעק המחלמ רעד ןיא ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא טלעטשעג ךיז
 ,רעלַאפנָא עשטיידייצַאנ

 -מעטּפעס ןיא ,עשרַאװ ןופ גנורעגַאלַאב רעקיכָאװ-2 רעד תעב
 רעטרעגַאלַאב רעד ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי רעד טָאה ,1989 רעב
 -גײרַא ןענעז לייט ַא ,רעדילגטימ ענייז טריזיליבָאמ טָאטש-טּפיױה
 רעטייוצ ַא ;ןענָאילַאטַאב-רעטעברַא עקיליוויירפ יד ןיא ןטערטעג
 ןבָאה עטשרע יד .סעדַאגירב-רעייפ ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא לייט

 יד ןופ רעדילגטימ יד .אנוש ןגעק טפמעקעג טנַאה ןיא רעוועג טימ
 -עג ןבָאה ,םרָאפינוא-עיצַאזינַאגרָא ןיא ןוטעגנָא ,סעדַאגירב-רעייפ
 יד ףיוא טלעטשעגסיוא ,לַאטרַאװק ןשידיי ןופ רעכעד יד ףיוא טכַאװ
 -פָארַא יד ןקיטייזַאב טפרַאדעג ייז ןבָאה ,ןפירגנָא-טפול עשירעדרעמ
 ַא .תופרש ענעכָארבעגסיױא יד ןשעל ןוא סעכמָאב-דניצ ענעפרָאװעג
 "וצ, דנוב-טנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןופ לייט רעטירד
 -ידעמ ןוא עלעירעטַאמ ןעגנערב טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא "טפנוק

 -רָאטש טימ ךיוא יו ,גנורעקלעּפָאב רעשידיי רעמירָא רעד ףליה עשיניצ
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 -אב רעד תעב .טסייג דנאטשרעדיװ םעד ןוא ןילּפיצסיד ריא ןעק

 ,ןליוק-ןטַאמרַאה ןוא סעבמָאביטפול ןופ ל?גָאה ַא רעטנוא ,גנורעגַאל

 רעד ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא ,רעזיה עשינכש עקידנענערב ןשיווצ
 -טנגויג רעד -- "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ ןַאגרָא ןופ רעמונ רעטצעל

 ,אנוש"יצַאנ ןטימ גירק םעד טעמדיוועג ,"רעקעוו

 -רַאפ רעטצעל רעד ךיוא טָאה שדוח-גירק ןטשרע ןופ ףוס םוצ
 ךיז שירעטילימ --- עשרַאװ טָאטש-טּפיױה יד --- ןָאיטסַאב-גנוקידייט
 .קע זיב קע ןופ טריּפוקָא ןרָאװעג זיא ןלױּפ ..ןבעגרעטנוא טזומעג

 ; תולייח עשטייד יד ךרוד -- ןַאס ןוא גוב ןכייט יד ןופ טייז-ברעמ

 .עשיטעווָאס יד ךרוד -- ןכייט עדייב יד ןופ טייז"חרזמ

 ןבָאה ,החיצר ןוא תועשר טימ ןעמוקעג ןענעז ןשטיײדייצַאנ יד

 ןבָאה ,דובכ ןכעלשטנעמ םעד לוויטש יד טימ ןטערטעג ןוא טקינײּפעג
 -טפַאשטריװ סָאד .גנוטכינרַאפ ןוא דרָאמ ןופ עיגרָא ןַא ןביוהעגנָא
 ןריולרַאפ טָאה טעברַא עכעלצונ ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןבעל עכעל
 טייקרעכיזמוא ,ןביטש עלַא ןיא ןסירעגנײרַא ךיז טָאה רעגנוה .ןיז םעד
 ןכוזַאב טנעקעג טשינ ןבָאה טנגוי ןוא רעדניק ,לקניוו ןדעי ןיא ---
 עשטייד ןבָאה סעלציה יװ .דיי רעדעי ןרָאװעג זיא רקפה ,לוש ןייק
 סקיב ןוא שטייב טימ טריצַאּפש ןעמרַאדנַאשז ןוא ןטסימרוטש ,רענלעז
 ןעמייה יד ןופ טּפעלשעג ייז ,ןסַאג יד ףיוא ןדיי טּפַאכעג ןוא טנַאה ןיא
 ,טעברַא רעקיטיונ טשינ לָאמטּפָא ,רערעווש וצ טנַאּפשעגניײא ןוא

 -נָא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ןייז ןוא "דנוב; רעד טָאה בצמ ַאזַא ןיא
 גנוגעװַאב רעד ןופ דָאירעּפ ןשידרערעטנוא ןעמייהעג םעד ןביוהעג
 יד ןעוועג זיא סָאד .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -עג רעייז ןיא טייצ עטסשיגַארט יד קיטייצניילג ןוא עטסשיאָארעה
 -ןיא ױזַא ןעועג טשינ לרוג רעייז זיא לָאמנייק ךָאנ ןוא .עטכיש

 ; טייצ רעד ןיא יו ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ לרוג ןטימ ןדנובעג גנע-םיט

 טשינ ,קלָאפ ןופ דרַאגנַאװַא ןַא יו ,לָאֹר רעייז זיא לָאמנייק ךָאנ ןוא
 ןוא םוטרעריטרַאמ ןופ ןרָאי עכעלקערש יד ןיא יוװ ,טלוב ױזַא ןעוועג
 ,םוקמוא



 דנוב-טנגוי רעשידרערעטנוא רעד

 ןלופ ןיא "טפנוקוצג

 ןופ זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רעוט יד רַאפ
 ויסַאּפ ןביילב טשינ רָאט ןעמ זַא ,רָאלק ןעוועג ןָא טנעמָאמ ןטשרע

 עקיזָאד סָאד -- ןפמעק .טקורעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,קילגמוא םעד וצ
 -עג טָאה ,טלַאהניא ןשיגַארט םעיינ ַא ןעמוקַאב טָאה טרָאװ עטלַא
 ,רעטרעוו יד טָא --- "רעטייוו ןבעל רימ, .ןעמרָאפ עיינ ןבָאה טזומ

 -עז ,ןָאסלדנעמ בקעי רעוט-"טפנוקוצ , רעװעשרַאו ןכרוד ןפרָאװעג
 סלַא זיא רעכלעוו ,ןיילַא רע ,ליצ ַא ןוא רעזייוו-געוו ַא ןרָאװעג ןענ
 -וצ קעװַא גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןופ חילש

 ןלעטשנייא ןפלעה וצ ידכ דנַאל ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא סיפ
 עטסשיגרענע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,ןעגנודניברַאפ יד ןוא טעברַא יד

 ,דנַאטשרעדיװ וצ ,טײקטריזינַאגרָא וצ ,טײקויטקַא וצ רעקעוו
 עשידרערעטנוא ןעיוב ןייז טפרַאדעג טָאה אדבוע עטשרע יד

 ,גנוגעװַאב רעלַאגעל רעד ןופ ןרוּפש יד ןביירַאפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא
 ןייז טנעקעג טשינ טָאה סע .טלעפעג טשינ טָאה וצרעד ןשטנעמ ןייק

 -טימ עלַא דרערעטנוא ןיא ןּפוטשּפָארַא שיטַאמָאטיױא ןגעוו דייר ןייק
 ןַא ןייז טוומעג טָאה סע .סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןופ רעדילג

 ןוא עכעלױרטרַאפ ,עטסיײרד רעמ יד ןעמ טָאה ןעמונעג .בײלקּפָא

 -עצ ןענעז סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ רעדילגטימ יד ..ענעבעגעגרעביא

 ןיא ליטנטסרעמ -- ךעלרעמעק עניילק רָאג ןיא ןרָאװעג טלייט
 עג ןענעז ךעלרעמעק עניילק יד ןופ רעייטשרָאפ יד ,"ךעלטפניפ,

 ליפ ןיא .טעטימָאק ןעמייהעג ןופ רעדילגטימ טימ ןדנוברַאפ ןעוו
 -ַאב ןדליבוצסיוא שיטקַארּפ טשינ רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה רעטרע
 ןענעז טעטש עכלעזַא ןיא .סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עמייהעג ערעדנוז

 -נוא רענײמעגלַא רעד טימ טשימעגסיוא ןעוועג "ןטסיטפנוקוצ, יד
 ,"דנוב , ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעט
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 219 ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ ,, דנוב-טנגוי

 "וִצ ןעמ ןיא ,טָאטש ַא ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד יװ דלַאב

 ןקעטָאילביב יד ,ןלַאירעטַאמ-עיצַאזינַאגרָא יד ןטלַאהַאב וצ ןטערטעג
 טימ ןוטעג סע ןעמ טָאה טפָא .גנוגעװַאב רעד ןופ רענעפ יד ןוא

 "רעד ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןעזעגסיוא טָאה סָאד ױזַא יו .שפנ"תריסמ
 -ַאב ַא ןיא רינשוק לטָאמ רעוט-"טפנוקוצ, רעקירָאי-גנַאל רעד טלייצ

 -- ?דנוב; ןופ טייקיטעט רעשידרערעטנוא רעקיטרָא רעד ןגעוו טכיר

 יד ןביירטרַאפ ןזיב המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןופ

 : ןטנַאּפוקָא עשטיידייצַאנ

 רימ ףיוא ןלַאפעגסיוא זיא וויכרַא-ײטרַאּפ םעד ןטלַאהַאב סָאד;,

 -רַאּפ ערעדנַא ןוא ןבַאגסױא-ײטרַאּפ ,רענעפ יד .,דלעפנזָאר רבח ןוא
 ןטרָאג ןיא ןבָארגרַאפ וצ ןבעגעגנייא זנוא ךיז טָאה ןטנעמוקַאד-ייט

 יד ןטלַאהַאב ןעוועג רעירפ ןופ ןיוש זיא סע ואוו ,20 עעלַא ףיוא
 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ וויכרַא םעד .קעטָאילביב-םעדעמ

 ןויװַאב טַאהעג טשינ ךָאנ רימ ןבָאה עיצאזינַאגרָאלוש רעד ןופ ןוא

 -גנוב) ץרּפ רבח רעד ךיז טָאה רעבמעטּפעס ןט1 םעד ,ןעמיורוצפיוא
 (עיצַאזינַאגרָאלוש רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ ןוא ןַאמטַאר רעשיד

 יד ןעמיורפיוא טימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז ךיא זַא ,טעדנעוועג רימ וצ
 -עז ןשטייד יד ןעוו .עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעד ןופ ןלַאירעטַאמ

 ,רעגייטש רעייז ףיוא ןעוועדליוו ןביוהעגנָא ןוא טָאטש ןיא ןײרַא ןענ
 "ןטסיטפנוקוצ;, עּפורג עניילק ַא ןוא שטיווָאקמיש רבח רעד ,ךיא בָאה

 -ייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ וויכרַא םעד ןעװעטַארוצּפָא ןסָאלשַאב
 -עג טלָאמעד ךיז טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-לוש רעד ןופ ןוא ןענ

 -קעװַא ןבָאה רימ .,17 ָאגעקסדוסליּפ ףיוא לַאקַאל רעזנוא ןיא ןענופ

 ןענעז ערעטלע יד ;רעיוט םייב םירבח עגניי ןופ ךַאװ ַא טלעטשעג

 םורַא העש ַא ןיא .טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןוא לַאקָאל ןיא ןײרַא
 -נוא ךַאװ יד ,ןליוק ןופ לגָאה ַא טימ ןרָאװעג ןטָאשַאב ףיוה רעד זיא

 -ַארַאב עצרוק ַא .קידנעָארד זיא עגַאל יד זַא ,טוימרַאלַא טָאה ערעז
 רָאנ ,ןריקיזיר ֹוצ טשינ ןסילשַאב רימ .רעמענלײטנָא עלַא ןופ גנוט

 ןיא ןלַאפנײרַא טשינ לָאז וויכרַא רעד ידכ ,לַאקָאל םעד ןדניצרעטנוא
 ןיא ןענַאטשעג ןיוש זיא לַאקָאל רעד ןעו .רעדרעמ יד ןופ טנעה יד
 -רַאּפ ןיא טליטעצ ךיז ןוא ףיוה םעד טזָאלרַאפ רימ ןבָאה ,ןעמַאלפ
 ,ןייג וצ םייהַא ןזיװַאב רעבָא ןבָאה עלַא טשינ .,ןעגנוטכיר ענעדיש
 רעקיטולב רעד -- ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג טניורקעג זיא גָאט רענעי

2 
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 ןופ ןָאפ רעד רַאפ גרָאז רעקידנריר ןופ ןלַאפ ערעדנַא ןגעוו
 טלייצרעד עטיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןלַאירעטַאמ יד רַאפ ןוא "דנוב,
 : טױיװטסַאג-טָאר .י

 טסברַאה ןיא ךיז טָאה רעוט עשידנוב רעוועקָארק יד ןופ רענייא;
 -ָאס רעטנוא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,גרעבמעל ןיא ןענופעג 9
 ,קנַאדעג רעד ןעור טזָאלעג טשינ םיא טָאה סע .עיצַאּפוקָא רעשיטעוו
 -רעביא ןעוועג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ ןָאפ יד זַא
 ןוא טרעכיזרַאפ קירעהעג טשינ זיא ,טכיזפיוא ןייז רעטנוא ןבעגעג
 -וצ םעד בילוצ זיא רבח רעד .טנעה עשיצַאנ ןיא ןלַאפנײרַא ךָאנ ןעק
 ןָאפ יד ןרעכיזרַאפ וצ ידכ ,עקָארק ןייק גרעבמעל ןופ ןעגנַאגעגקיר
 ,"דנוב. ןופ

 ריא טַאהעג עיצַאזינַאגרָא עשידנוב עקיטרָא יד טָאה עינכָאב ןיא

 ,לטעטש סָאד ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד יוװ םעדכָאנ .וויכרַא םעניילק

 עלַא ןוא וויכרַא ןטימ ןוט ןעמ לָאז סָאװ ,עגַארפ יד ןענַאטשעג זיא

 טשינ םירבח עקיטרָא יד ןבָאה -- סע ןטכינרַאפ .ןלַאירעטַאמ-ײטרַאּפ
 -ירעי-16 ַא ןדלָאמעג קיליוויירפ ךיז טָאה .,ךיז ייב ןלעוּפ טנָאקעג

 ןַא ,טגָאזעג ןוא ,,טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ דילגטימ ַא ,רבח רעק
 ,אקסעשזב לטעטש ןקידתונכש ןיא ןריפוצקעוַא ץלַא טיירג זיא רע
 ,ךיז ייב ןטלַאהַאב טוג רעכיז סע ןלעװ עכלעוו ,טניירפ טָאה רע ואוו

 ,לטעטש םענעי ןיא קעװַא זיא ןוא ךייט םעד טפישעגרעבירַא ךיז טָאה רע
 ךיז הנכס רעסיורג רעד בילוצ ןבָאה רבח ןכעלטנגוי ןופ טניירפ יד

 -נוב רעכעלטנגוי רעיירט רעד .לקעּפ סָאד ןטלַאהַאב וצ טגָאזעגּפָא
 ןיא טרעיולעג ןבָאה סָאװ ,ןרַאפעג יד ףיוא טקוקעג טשינ טָאה טסיד
 ןייק טגנערבעג קירוצ לקעּפ סָאד ןוא ,ןגעוו יד ףיוא ךעלעקניוו עלַא

 ףוסל ןוא טקעטשרַאפ ןטלַאהעג סע ןעמ טָאה ןכָאװ רָאּפ ַא ,עינכָאכ

 וצ לַאירעטַאמ םעד רעכיילג זיא סע זַא ,ןסָאלשַאב םירבח יד ןבָאה
 ,"ןענערברַאפ

 ,(1944 ,6 'רנ ,"טייצ רעזנוא;)

 "נָא ךיז טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי עשידרערעטנוא יד

 ,גנולפייוצרַאֿפ ןוא סָאַאכ םענײמעגלַא םעד ןיא .ירפ רָאג ןביוהעג

 י זיא ,גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ

 -סואווַאב-ליצ ןרָאלק ַא טימ חוכ רעטרידילָאסנָאק רעטשרע רעד ןעוועג

 לייט סלַא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי רעד ןעוועג ךיוא זיא יֹוזַא .געוו ןעט

 ,גנוגעווַאב רעשידנוב רענײמעגלַא רעד ןופ



 591 ןלױֿפ ןיא ייטפגוקוצ , דנוֿב-טנגוי

 ןיא ,עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש
 ןופ רעוט ייר ַא םייחעג ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ,1999 רעבָאטקָא
 ססױוא ןיאס .'טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא טנגוי רעװעשרַאװ רעד

 -מעוװָאנ ןיא .,טעטימָאק רעשידרערעטנוא רעד ןרָאװעג טעדליבעג

 -וקעגפיונוצ לָאמ ןטשרע םוצ ןיוש ךיז ןענעז רָאי ןבלעז ןופ רעב
 ,/ךעלטפניפ, ןיא טריזינַאגרָא ,רעדילגטימ יד וויטַאריּפסנָאק ןעמ
 ,"ךעלטנעצא רעדָא "ךעלטעביז;

 ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ רעמייחעג רעד
 ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ זיב טעברַא רעד טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ

 ,סור ךענעה :רעוט עטוװאורּפעגסױא יד ןופ ןענַאטשַאב זיא ,ָאטעג
 םהרבא ,ַאקשורג לקנעי ,(עלעדנעמ) ןָאסלדנעמ בקעי ,ןַאמפיוק השמ
 טמירַאב רעטעּפש) לעטלעפ עלעגייפ ,רענייפ-ןַאמפיש םירמ ,רענייפ
 "אקדַאלװ, םינָאדוװעס9ּפ ןרעטנוא ןירעוט עשידרערעטנוא סלַא ןרָאװעג

 יקסווָאזָאר לוולעוו ,רעלכיּפש לבייל ,(רוגיפ עדַאדנעגעל ַא ןרָאװעג ןוא

 ןיולב ןבעל ןבילבעג זיא עלַא ייז ןופ .,ןייטשנעטרָאב קעמַארבַא ןוא
 : ,לעטלעּפ עלעגייפ

 רעד ןיא וויטקַא ךיוא ןעוועג רעוט-טנגוי ייר ַא ןענעז םעד ץוחַא
 -ָאק) טעטימָאק ןשיטָאטש םוצ ."דנוב, ןשידרערעטנוא ןופ גנוריפנָא
 ןכַאפ ענעדישרַאפ יד ןטערטרַאפ טָאה סָאװ ,"דנובא ןופ (וויטקעל
 -אד :רעוט-טנגוי יד טרעהעג ךיוא ןבָאה ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ
 ,(רעדיינש יד ןופ) דנַאליִאװ יכדרמ ,(רעטעברַא-לַאטעמ יד ןופ) רעזאמ
 יקסניבוד ,(רעריזירפ) גרעבדלָאג השמ ,(ליטסקעט) קישזָאגָאר .ס
 -םיוק השמ ןוא סור ךענעה ךיוא יו ,(שזדָאל ןופ) ווַאּפ המלש ,(ץלָאה)
 ,טנגוי רעד ןופ רעטערטרַאפ סלַא ןַאמ

 -גוא ןַא טעברַא עסיורג ַא טריפעג ןוא טריטסיזקע ךיוא טָאה סע
 -לַארטנעצ ןשידרערעטנוא םוצ .עיצַאזינַאגרָא-"ףיקס,; עשידרערעט
 ;טרעהעג ןבָאה עיצַאזינַאגרָארעדניק רעשידנוב רעד ןופ טעטימָאק
 א ןוא ןַאמלעדע קערשמ ,ןייטשנעזָאו הקבר ,יקסווָאזָאר לוולעוו
 ."טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעייטשרָאפ

 דנוב-טנגוי ןשידרערעטנוא ןופ ןטעטימָאק עקיטרָא יד רעסיוא
 ןלַאפוצנירַא טשינ ידכ .,טעטימָאק-לארטנעצ ַא טריטטיזקע ךיוא טָאה
 -גירק יד זַא ,גנונעפָאה רעד ןיא ,הלשממ רעשירעלטיה רעד רעטנוא
 ,ןרעװ טריפעג רעטייוו ןענעק ןלעװ אנוש ןשיצַאנ ןגעק סעיצַארעּפָא
 רעדילגטימ לָאצ ַא טרָאד ןופ קעװַא עשרַאװ ןעמענרַאפ ןרַאפ ןענעז
 סאו ,ןליוּפ לייט םענעי ןיא ןענופעג ךיז רעטעּפש ןבָאה ייז .ק .צ ןופ
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 -עגסיױרַא רעבירעד זיא סע .טריּפוקַא ןבָאה ןעײמרַא עשיטעווָאס יד
 טעטימָאק-לַארטנעצ ןקידרעירפ ןופ רעדילגטימ יד זַא ,ןעמוק
 -יד רעד -- סענָאזיעיצַאּפקֶא עדייב ןיא טלייטעצ ןעוועג ןענעז
 -קירוצ ןענעז .ק .צ ןופ רעדילגטימ יירד .רעשיטעווָאס ןוא רעשט
 סע (טפַאשנעגנַאפעג ןופ --- ייז ןופ ייווצ) ײמרַא רעד ןופ ןעמוקעג
 סָאװ ,רענייא :ןרעטנעצ ייווצ טעדליבעגסיוא םעד בילוצ ךיז ןבָאה
 -ליוו ןיא --- רעטייווצ רעד ןוא עשרַאװ ןיא טרָא-ץיז ןייז טַאהעג טָאה
 -טיל רעטנוא יא ,רעשיטעווָאס רעטנוא יא ןעוועג טייצ ַא זיא סָאװ ,ענ
 ,עיצַאּפוקָא רעשיוו

 רעד רעטנוא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד
 "עג ,רעדילגטימ עטלַא יד ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצַאּפוקֶא רעשטייד
 המלש ,םולב ַאשַארבַא :גירק ןרָאפ רָאפנעמַאזוצ ןט6 ןפיוא עטלייוו
 "עג םוצ טרעהעג ךיוא ןבָאה ייז טימ ןעמַאזוצ .סור ךענעה ןוא ווַאּפ
 טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ רעדילגטימ עקירָאידגנַאל יד .ק .צ ןעמייה
 ןופ רעדילגטימ 5 עלַא ,ןײטשנעטרָאב קעמַארבַא ןוא ןַאמפיוק השמ
 .ןעמוקעגמוא רעטעּפש ןענעז טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידרערעטנוא

 רעה ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעטערטרעפ ןוא רעדילגטימ לייט ַא

 יילגטימ יירד יד ךרוד טרעסערגרַאפ ,ענָאז-עיצַאּפוקֶא רעשיטעווָאס

 ןטייוצ םעד טעדליבעגסיוא ןבָאה ,ײמרַא רעד ןופ ענעמוקעג ,רעד
 -ָאס רעד ןיא ךיוא זיא טייקיטעט עשיטסילַאיצַאס ענעפָא ןַא .רעטנעצ

 ענעעזעגנָא ייר ַא .ךעלגעמ ןעוועג טשינ ענָאז-עיצַאּפוקֶא רעשיטעוו
 לָאצ עסיורג .ַא ייז ןשיווצ ,רעוט עשיטסילַאיצָאס עשילוּפ ןוא עשידיי

 "עווָאס רעד ךרװד ןענעז ,"דנוב; ןופ רעוט עקיטרָא ןוא עלַארטנעצ
 ,ךילֹרע קיהנעה ,לשמל) ןרָאװעג טרױיטסערַא דלַאב טכַאמ רעשיט

 יָארַא ףסוי ,ווָאקינזעלעשז לקנעי ,לַאטנעזָאר ַאנַא ,רעטלַא רָאטקיװ

 לרַאק ר"ד ,טסיטַאב דוד ,ברַאפלמיה לשרעה ,ןַאמדלָאג לואש ,שטיווָאנ

 רעקילטנעצ ןוא רעדיינש ,ץיוורוח ,ןַאמקַאלש לדיי ןרהא ,רעלגייאנייא
 -סיוא טשינ ךיוא ןטסערַא יד ןבָאה ,1940 רעמוז ,רעטעּפש .(ערעדנַא

 -וצ/ דנוב-טננוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ יד ןטימעג

 -טימ יירד ענליוו ןיא טריטסערַא טָאה טכַאמ עשיטעווָאס יד ."טפנוק

 ;ןַאמרעטוג ץרּפ ןוא רעלָא ןָאעל ,ץישפיל ףסוי : .ק ,צ ןופ רעדילג
 רעשטייד-שיטעווָאס רעד ןופ טייוו טשינ ,עשרַאװ ןייק געוו ןפיוא ןוא

 -עג ןבָאה עלַא ייז .טילב ןַאיצול --- ןטרעפ ַא ,עיניל-עיצַאקרַאמעד
 ןרעגַאל-עגרָאטַאק ןיא ךָאנרעד ןוא תוסיפת עשיטעווָאס ןיא טכַאמש
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 רעטייוצ רעד ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,עיטסענמַא רעד זיב

 -עווָאס שילױּפ םעד ןסילש ןכָאנ רעגריב עשיליוּפ וצ 1941 טפלעה

 ,ךַאמּפָא-טפַאשטניירפ ןשיט
 רעדילגטימ יד ןבָאה עיצַאּפוקָא רעשיטצווָאס רעד רעטנוא ךיוא

 -טסואווַאב ןשיאיידיא רעייז ןזיװעגסיױרַא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ
 עדנַאגַאּפָארּפ טשינ ןוא רָארעט טשינ .,טיײקטסעפ-רעטקַארַאכ ןוא ןייז

 ןופ טפַאשײירט יד ןכערב טנעקעג ןבָאה ןגָאזװצ-ערעירַאק רָאג רעדָא
 ןָאפ רעד וצ ןֹוא ןּפיצנירּפ יד וצ ןטסילַאיצַאס עכעלטנגוי עשידיי יד
 יד ןעוועג דנַאל לייט םענעי ןיא זיא ויטקַא סרעדנוזַאב ."דנוב , ןופ
 ןטלטהעגּפָא יז טָאה 1940 גנילירפ .עיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצ ,, רענליוו
 ןופ רעייטשרָאפ ַא ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ץנערעפנַאק עשיטָאטש ַא
 ,טעטימָאק-לַארטנעצ

 -לַארטנעצ ןופ לייט רעד טָאה 1929 ןופ ןכָאװ עטצעל יד ןיא

 גנולעטש ַא ןעמונרַאפ ,ענליוו ןיא טרינָאיצקנופ טָאה סָאװ ,טעטימָאק
 .עגַאל רענעפַאשעג-יינ רעד וצ ןוא ןשינעעשעג-המחלמ יד וצ

 -עג טקישעגרעביא זיא סָאװ ,עיצולָאזער רענעמונעגנָא רעד ןיא

 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא ןוא לייט ןטריּפוקָא-שטיײד ןיא ןרָאװ
 : טלעטשעגטסעפ ןרעדנַא ןשיווצ טרעוו ,עקירעמַא

 ,רעװעג םוצ טּפַאכעג ךיז ןבָאה ןליוּפ ןופ ןסַאמסקלָאפ יד;
 .תולייח עשיצַאנ יד ןופ לאפרעביא ןכערפ ןופ דנַאל סָאד ןציש וצ ידכ
 ןופ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,תושיגנ ןוא תולווע עלַא ץָארט
 יד ןבָאה ,קיטילָאּפ רעשיטימעסיטנַא רעד ץָארט ,ןסַאלק עקידנשרעה יד

 טייקטרידיצעד רעייז ןזיועגסיורַא קימיטשנייא ןסאמסקלָאפ עשידיי

 .דנַאל ןופ גנוקידייטרַאפ רעד רַאפ תונברק עטסערג יד ןעגנערב וצ
 ןוא טייקנדנובעגוצ עפיט יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא םעד ןיא
 רעשידיי רעקינָאילימ רעבלַאה ַא ןוא יירד רעד ןופ טײקטלצרָאװרַאפ
 זיא/ס זַא ,גנוגייצרעביא עטסעפ יד ןוא דרע רעשיליוּפ רעד ףיֹוא עסַאמ
 ןופ גָאלּפ עכעלקערש יד ןגיזַאב וצ רעקלעפ יד ןופ טכילפ עקילייה יד
 ."םזירעלטיה םעד ,טייהשטנעמ רעד

 רעד ןיא טגָאזעג טרעוװ דנַאטשוצ ןקיטלָאמעד םעד ןגעוו ןוא
 : עיצולָאזער רעבלעז

 ןוא טעטש .תוברוח ןיא ןלוּפ טגיל טנעמָאמ ןקיטציא ןיא;,
 טקעמעגּפָא תוירזכא רעטסכעלשטנעממוא רעד טימ ןענעז ךעלטעטש
 -עצ ןענעז םיבושי עכעלשטנעמ רעטרעדנו .דרע רעד ןופ ןרָאװעג
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 ןוא ןקַאילָאּפ רעטנזיוט רעטרעדנוה .ביוטש ןוא שַא ןיא ןרָאװעג ןביר

 ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא טקינײּפעג קידתונמחרבמוא ןרעוו ןדיי

 ןוא ןגעװ יד .טיוט םוצ ןרָאװעג טקיניײיּפרַאפ ןענעז ליפ .,תוסיפת ןוא

 -רעק עטיוט טימ טגיילרַאפ ןעוועג גנַאל-ןכָאװ ןענעז ןליוּפ ןופ םיבושי

 -ילימ ןופ סטוג ןֹוא בָאה סָאד .ענעסָאשעצ ןוא עטקיניײּפרַאפ ןופ סרעּפ

 -רַאפ לַאטוױב ןענעז ןשטנעמ ןענָאילימ ,טביורעצ ןרָאװעג זיא ןענָא
 רעכעלטפַאשטריװ ןוא רעלַאיצָאס רעד .םייה רעייז ןופ ןרָאװעג ןבירט

 ףיא טשינ ןרעה טכענ יד ןיא .טעטכינרַאפ זיא דנַאל ןופ םזינַאגרָא

 ןרעטישרעד זומ סָאװ ,סעיצוקעזקע-ןסָאמ יד ןופ ןּפלַאז יד ןכליה וצ

 .טלעװ רעד ןופ ןסיוועג סָאד
 ,ננורעקלעפַאב עשידיי יד טלדנַאהַאב טרעוװ םַאזיורג סרעדנוזַאב

 "עג םוש ןייק לה טשינ זיא ייז ףיֹוא ,רקפה קידנעטשלופ ןענעז ןדיי יד

 םוש ןָא ןענעז ןדיי רעטנזוט .ץעזעג ןופ רוּפש ןייק ,רשוי ןופ ליפ

 ָאקסעטַאדלָאס רעטעוועדליועצ רעד ךרוד .ןרָאװעג ןסָאשרעד טנורג

 .טיורב לקיטש ענעקורוט סָאד ,דגב רעטצע? רעד טביורעגוצ טרעוו

 םיתמה-תיחת ןענַאטשעגפיוא זיא לסייװ רעד םורַא דרע רעד ףיוא

 ןענעז ןדיי סָאװ ,עטַאל עלעג יד ןוא ָאטעג רעכעלרעטלַאלטימ רעד

 ,ןגָארט וצ ביוחמ

 טימ ,סעימעדיּפע ןוא רעגנוה טימ ,?יוק ןוא שטייב רעד טימ

 יד ןטָארטױא רעלטיה טוואורּפ םישוריג-ןסָאמ ןוא ןעגנוטישעצ-ןסַאמ

 רעשידיי רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .דנאל ןטכָאירעטנוא ןופ גנורעקלעפַאב

 טשינ זיא זוכ רעזייב םוש ןייק :רימ ןרעלקרעד טנגוי-רעטעברַא

 -מייה ןקירָאיטנזױט רעזנֹוא ןופ ןסיירוצסױרַא זנוא דנַאטשמיא

 ןיא ןרַאפעג ערעווש ןפמעקַאב וצ טַאהעג ןבָאה רימ ,ןליוּפ ןופ ,דנַאל

 ןופ ןייּפ ןרעיוהעגמוא םעד ןבעלרעביא ןלעוװ רימ ,ןטכענ ןטייוו טשינ

 ."עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד

 לָאר עשיטילַאּפ יד טריזרעטקַארַאכ טרעװ סע יװ םעדכָאנ

 טלדַאטעג רעטרעוו עקידנגלָאפ ןיא טרעוו ,טקַאּפ-רעלטיה-ןילַאטס ןופ

 רעשיטעװָאס רעד ןיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס יד ןגלָאפרַאפ סָאד

 : ענָאז-עיצַאּפוקָא

 -שיטעווָאס ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע זאוו ,דרע רעבלעז רעד ףיוא;

 -סעג יד ואוו ,טעטש עבלעז יד ןיא ,סענעצס-גנורעדירברַאפ עשיצַאנ

 ".וא .5 .גע יד טריטסערַא ,טיוט ןוא קערש טייזעג טשרָאקָא טָאה ָאּפָאט

 ;רעוט-רעטעברַא עלענַָאיסעּפָארּפ ןוא עשיטסילַאיצַאס עטסעב יד

 טקידיײטרַאפ טרעװ סע ואוו ,ןעגניטימ ןוא ןעגנוטייצ עבלעז יד ןיא
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 טרעװ סע ןוא דנַאלשטײד-יצַאנ ןופ ביֹור רעשיטסילַאירעּפמיא רעד
 ןַא טריפעג טרעוװו ,תופתוש עשיטסינומָאק-שירעלטיה יד טביולעג

 -סילאיצָאס רעד ןגעק עינַאּפמַאק-תוליכר ןוא עצעה עטמעשרַאפמוא
 ."רעריפ עריא ןוא גנוגעוװַאב רעשיט

 טגָאז --- טנייה רעד ןייז טשינ לָאז סע ךעלנייפ ןוא רעווש יוו;
 עשיטסילַאיצַאס עשידיי יד רעבָא טלַאפ --- עיצולָאזער יד רעטייוו
 יד .,טײקיטנעהּפָא ןוא גנולפייווצרַאפ ןיא ןיירַא טשינ ןליוּפ ןופ טנגוי

 יד ,סעבמָאב:טפול ןוא ןטַאמרַאה ןופ רעייפ ןשירעדרעמ ןופ ןכָאװ
 ןופ טייק עגנַאל יד ,טייקיזָאלמיײה ןוא טיונ רערעיוהעגמוא ןופ םישדח

 טָאה ץלַא סָאד -- ןטסידַאס עניורב יד דצמ ןעגנוקידיילַאב ןוא םיונע

 -ַאיצָאס ןגניי ןופ טייקטסעפ-רעטקַארַאכ יד ןכערבעצ וצ ןזיווַאב טשינ

 ןיא ןביולג ןכעלרעטישרעדמוא ןייז ןשעלוצסיוא ןוא רוד ןשיטסיל

 רעד ןופ ףמואירט ןיא ןוא לַאעדיא ןשיטסילַאיצָאס ןטשלעפעג טשינ
 -ןדלעה יד ןגעוו ןלייצרעד ֹוצ טייצ יד ןעמוק טעװ סע .טייקיטכערעג

 "אש עכלעוו ,"ןטסיטפנוקוצ, יד ןופ טײקרַאטש-רעטקַארַאכ ןוא ןטָאט
 ןיא גנוגעװַאב רעזנוא ןופ עטכישעג עשיאָארעה עיינ יד טציא ןעפ
 ,"ןליוּפ ןופ רעטרע ייר ַא

 : טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ עיצולָאזער יד ןָא טזייוו ףוסל

 ןבעג וצ חוכב טשינ זיא רע זַא ,ןזיוועג טָאה םזילַאטיּפַאק רעד;

 רע טגָארט אפוג סיוש ןייז ןיא .םולש ןוא טייקרעכיז טייהשטנעמ רעד
 טשינ רָאט טולב ענעסָאגרַאפ טציא סָאד ,תופרש-טלעוו ןופ ןעקנופ יד

 טקינײרעג סיױרַא טלעוו יד זומ קילגמוא ןקיטציא ןופ .,דוביאל ןייג

 עשיטסילַאיצַאס ףיוא טיובעגרעביא ןרעוו זומ יז -- טרעטיילעג ןוא
 : ,"תודוסי

 ןפיט ןיא ּפָאהַא ןיא ןליוּפ ןיא גנוגעווַאב-טנגוי עשידנוב יד

 -ַאב וצ ידכ ,ןלַאפ טנגוי עשידיי יד ןזָאל וצ טשינ ידכ ,דרערעטנוא
 לא םינּפ תונחמ עגניי ןרימרָאפ ידכ ,דחּפ םענײמעגלַא םעד ןפמעק

 לופ געט ןייג ןביױהעגנָא ןבָאה סע .אנוש ןכעלשטנעממוא ןטימ םינּפ
 -ַָארעה ןכעלכײלגרַאפמוא ךס ַא טימ ךיוא רעבָא ,ןדנואוו ןוא רעצ טימ
 -קעװַא טָאה לרוג רעד ןעמעוו ,ןשטנעמ ןליפ סע סָאװ ,תוירחא ןוא טזיא
 .עטכישעג רעד ןופ ןגעוו-דייש יד ףיוא םירמוש סלַא טלעטשעג

 1940 ןיא ןענעז טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ לייט ַא

 טעדליבעגסיוא ָאד ןוא עקירעמַא ןייק ענליוו ןופ ןעמוקעג 1941 ןוא
 ןליוּפ ןיא "טפנוקוצ; דנוב-טנגוי ןופ עיצַאגעלעד עשידנעלסיוא ןַא
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 סע זַא ,טליפעג וויטקניטסניא טָאה גנורעקלעפַאב ששידיי יד

 עלַא ןדרָאמסיױוא ןסייה טעװ רעלטיה זַא .סעכעלקערש סעּפט טמוק

 ךיי רעדעי .ןלעטשוצרָאפ ךיז ךעלגעממוא ןעוועג זיא סָאד -- ןדיי
 טשינ ןבעל ןייז ןופ טייקרעכיזמוא יד ןעזרעד דלַאב רעבָא טָאה

 סָאד .ןקָארשעג תוחיצר יד ןוא טרעטַאמעג רעגנוה רעד טָאה זיולב

 ןוא טקירדרעד שיכיסּפ טָאה זָאלפליה ןוא רקפה זיא ןעמ זַא ,ליפעג

 "נָא רַאפ ןעלטימ ןוא ןגעװ עקירעהעג ןעניפעג וצ טרעטשעג טּפָא

 ,םויק םעד ןטלַאה
 דנוב-טנגוי רעד ןוא "דנוב, רעד ןענעז רעפסָאמטַא ַאזַא טָא ןיא

 טשינ .סעיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא ערעייז ןלעטשוצפיוא ןטערטעגוצ

 -טעברַא יד ,עבלעז יד ןעוועג ןעגנוגנידַאב יד ןענעז טעטש עלַא ןיא

 -- ןליװ רעד טילגעג רעבָא טָאה םוטעמוא ,עכיילג ןטייקכעלגעמ

 וצ ,טױג יד ןרעדניל וצ ידכ ,ןָאק'מ סָאװ ןוט ,וויסַאּפ ןביילב טשינ
 ,דובכ םעד ןציש ,תונשקע ןפורסיורַא ,ליפעג-טסבלעז סָאד ןקרַאטש

 ןופ סעיצַאזינַאגרָא עמייהעג דלַאב ןעײטשטנַא טעטש רעקילטנעצ ןיא

 ,דימת יו ."ףיקס; ןופ ךיוא ןוא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ ,"דנוב,

 םעד -- שודָאל ןוא עשרַאװ -- טעטש עטסערג ייווצ יד ןעמענרַאפ

 ,ןָאנביױא
 ַא ןעוועג ןיוש "טפנוקוצ, עשידרערעטנוא יד זיא עשרַאװ ןיא

 יד ןיא .תולייח עשטייד יד ןופ שרַאמנײרַא םעד ךָאנ ךיילג טקַאפ

 רעד טעברַאעג ןיוש טָאה 1989 עבָאטקָא ןופ געט עטשרע

 יד ןעיובוצפיוא ןטערטעגוצ זיא רעכלעוו ,טעטימָאק רעוויטַאריּפסנָאק
 טלייטעגנייא ןרָאװעג זיא עיצַאזינַאגרָא יד .ךעלרעמעק עמייהעג
 -מַאזרַאפ עמייהעג עטשרע יד רָאפ ןעמוק סע ."ךעלטפניפ, ןיא רקיעב
 ,טייקיטעט ןופ ןַאלּפ רעטיירב ַא טעברַאעגסוא טרעװ סע ,ןעגנול
 ןעגנוגנידַאב ענעפַאשעג יד וצ טסַאּפעגוצ

 ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא רעמייהעג רעד ןופ אפוג ץנעטסיזקע יד

 רעד ןופ עגַאל רעשיגַארט רעד ןיא .גנוטיײדַאב רערעיוהעגמוא ןופ
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 טעדליבעגסיוא ךיז טָאה ,גנולפייווצרַאפ ןוא טיונ ןופ םי ןיא ,טנגוי

 ןוא ףליה-טסבלעז ןופ ,טפאשרעריפ ןוא דנַאטשרעדיװ ןופ רעטנעצ עט

 .גנוקידייטרַאפ-טסבלעז

 ןופ ענייא .טַאהעג טייקיטעט יד טָאה ןעמרָאפ ענעדישרַאפ

 -ָאק-"טפנוקוצ , רעד סָאװ ,ןטַאטשרַאװ:סטעברַא יד ןעוועג ןענעז ייז
 רַאפ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז 1940 ןיא .טריזינַאגרָא טָאה טעטימ

 יו ,ויטַארעּפָאָאק-רעטסוש ַא ןוא וויטַארעּפָאָאק-רעדיײנש ַא טנגוי רעד

 ןטלּפָאט ַא טַאהעג ןבָאה ןטַאטשרַאװ יד ,ןטלַאטשנַא-ריזירפ ייווצ ךיוא
 "ףערט ןפַאש ןוא עּכעלטנגוי לָאצ רעסיוועג א גנוקיטפעשַאב ןכעג :ליצ
 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעוט יד רַאפ ןטקנוּפ

 רעמ ךָאנ טייקיטעט יד טרעוו ,1941 ןיא ,רעטעּפש רָאי ַא טימ
 "רֶא ןבָאה ןדיי רעװעשרַאװ יד .סױרַא ןסיורד ןיא טרעטיירבעגסיוא
 עשידייק --- ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא ןַא טריזינַאג
 יד ןרעדניל טפרַאדעג טָאה יז ."ףליה-טסבלעז עכעלטפַאשלעזעג
 -לוק רעייז ןטלַאהפיוא ןוא ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ טיונ עקידארומ

 -טסבלעז רעד ןופ רָאטקעס-טנגוי ַא טעדנירגעג טרעוו'ס ,ןבעל לערוט

 ירוטלוק עטפאהבעל רעײז א טריטעג טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-ףליה
 ןיא טסכרַאטג טָאה "טפנוקוצ/ יד ,רטלוּפאּפ רטייז ןטוועג זיא ןוא טעברַא

 געװ םעד ךרוד .חוכ-טּפיוה ריא ןעוועג זיא ןוא רָאטקעס-טנגוי םעד
 "וקוצוצ טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב "טפנוקוצ,; דנוב-טנגוי רעד טָאה

 ןענעז "ןטסיטפנוקוצע יד .עכעלטנגוי ןטכיש עטסטיירב יד וצ ןעמ
 -יטילָאּפ רעד ןיא ,טעברַא-רוטלוק רעד ןיא וויטקַא סרעדנוזַאב ןעוועג

 זיא ףליה-טסבלעז עכעלטפַאשלעזעג עשידיי יד .גנורעלקפיוא רעש
 "עז רעזייה ליפ ןיא ,ןטעטימָאק-זיוה ןופ דוסי ןפיוא טיובעג ןעוועג

 ךרוד ןרָאװעג טריפעג ןענעז סָאװ ,ןזיירק-טנגוי ןרָאװעג ןפַאשעג ןענ
 "נַא ףיוא רעדָא ןטַארעּפער ןטלַאה ןגעלפ עכלעוו ,"ןטסיטפנוקוצ;

 -טנגוי םוצ .,ןויירק-טנגוי יד טלַאהגיא טימ טליפטגסיוא םינפוא ערעד
 "מוא ךיוא ןוא סעיצַאזינַאגרָא טגני עלַא טרעהעג ןבָאה רָאטקעס

 -ןטַאגעלעד ךרוד ןרָאװעג טלייועג זיא גנוריפנָא יד .עשיאייטרַאּפ
 -מורַא טָאה סָאװ ,רָאטקעס-טנגוי ןופ רעציזרָאפ רעד .ןעגנולמַאזרַאפ
 -רָאפ-"טפנוקוצ/ רעד ןעוועג זיא ,עכעלטננוי רעטנזיוט ליפ ןעמונעג

 ,ןייטשנעטרַאב קעמַארבַא רעייטש

 ןרעטיירב ַא ןיא טייקיטעט-רוטלוק ַא ןריפ טװאורּפעג טָאה ןעמ
 "וצ; רעװעשרַאװ רעד ןופ רָאכ-טנגוי רעדנצנעלג רעד .בָאטשסַאמ
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 טלַאה ,ןײטשטַאלג .י טנעגיריד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,"טפנוק
 -ילביב רעשיטסיאַאדוי רעד ןופ לַאז ןיא .טייקיטעט ןייז ןָא רעטייוו
 ןעיצ סָאװ ,ןטרעצנָאק עכעלטנפע רע טיג ,סַאג עקצַאמָאלט ףיוא ,קעטָא
 -רַאפ ןופ ןינע ןַא םתס טשינ ןענעז ןטרעצנָאק יד ,םלוע ןסיורג ַא וצ
 ענעסירעצ יד ןקיאורַאב ןפלעה ייז ;ןגינעגרַאפ ןפַאש ןופ ,גנולייוו
 ,ןביולג ןוא גנונעפָאה ןעגנערב ןעגנַאלק ןוא רעטרעוו יד ; ןוורענ

 -וצ  עשידרערעטנוא יד טָאה טנגוי-רעטעברַא יד זיולב טשינ ןוא
 וצ ךיוא טייקמָאזקקרעמפיוא ריא טדנעװ יז .טַאהעג ןיז ןיא "טפנוק
 ",ס.מ.ָא,ס; --- ןעמָאנ ןטימ עיצַאזינַאגרָא ןַא טפַאש יז ,טנגוי-לוש רעד

 -ַאיצָאס --- "יענלָאקש ישזעשזדָאלמ ַאיצַאזינַאגרָא ַאנשטיטסילַאיצָאס ,)
 רעליש טרעדנוה עכעלטע .(טנגויילוש ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיטסיל
 ןוא עשיטילָאּפ עטיירב ַא טריפעג טָאה יז ןוא טרעהעג ריא וצ ןבָאה

 ,טעברַא עלערוטלוק

 -"טפנוקוצ, ןופ עיצידארט יד ןרָאװעג ןטלַאהעגנָא רעטייוו זיא סע

 טריטסיזקע גירק ןרַאֿפ טָאה סָאװ ,גנולײטּפָאףמַאק רעד ןופ ,םרוטש

 ןייז קיטיונ ןלעוו סע זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס .עיצַאזינַאגרָא רעד ייב
 -וצ, רעד ךיוא .ןקעווצ-ץוש-טסבלעז רַאפ ןעגנוטערטסױרַא עוויטקַא
 ."ךעלטפניפ, ןיא טלייטעגנייא ןעוועג זיא םרוטש-"טפנוק

 -טסבלעז רעשידנוב רעד ןופ טירטסױרַא רעויטקַא רעטשרע רעד

 -ינַאגרָא ןשטייד יד ןבָאה טלָאמעד .1940 חסּפ ןעמוקעגרָאפ זיא ץוש

 -וכ עשיליוּפ ךרוד ןוטעג סע ןבָאה ייז ,םָארגָאּפ ַא עשרַאװ ןיא טריז

 "עג ןוא טריברעװ ןבָאה ייז עכלעוו ,ןּפיט-רעכערברַאפ ןוא סענַאגיל
 יד ןבָאה געט יירד .ביור ןופ קלח ַא ץוחַא ,גָאט ַא סיטָאלז 4 טלָאצ

 עשידיי יז .ןסַאג ענעדישרַאפ ןיא טעוועדליוװעג סעקישטשמָארגָאּפ
 טירטסױרַא ןוויטקַא ןַא ןגעק ןעוועג ןענעז ןעײטרַאּפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא
 -גָאּפ םעד ןבָאה עכלעוו ,סיצַאנ יד זַא ,קידנבָאה ארומ ,ןדיי יד דצמ

 רעבָא טָאה "דנוב, רעד ,ןייז םקונ רעטיב ךיז ןלעוו ,טריזינַאגרָא םָאר
 ןופ גָאט ןטרעפ ןפיוא .טקנוּפדנַאטש ַאזַא וצ ןעוועג םיכסמ טשינ
 ךיז ןבָאה סע .ןטערטעגסױרַא ויטקַא ץילימ עשידנוב יד זיא םָארגָאּפ
 -- ענלָאס :ןטקנוּפ יד ףיוא ןפמַאק-ןסַאג עסיורג עכעלטע טלקיװטנַא

 ,יקסווָאבישזג ץַאלּפ -- ענלַאמכָארק ,רעיוט םענרעזייא םייב סעלַאה
 רעויטקַא רעד .ףָאהנעמַאז --- עקזינ ,עיּפילָאװָאנ --- עקצילעמרַאק
 ןופ גנֹוריפנָא רעד רעטנוא ,ץילימ רעשידנוב רעד ןופ טירטסױרַא
 -גָאּפ רעד .הלועּפ עקירעהעג יד טַאהעג טָאה ,ןײטשדלָאג דרַאנרעב

 דלָאב "דנוב; רעד טָאה םֶעלַא םעד ןגעװ .טרעהעגפיוא טָאה סָאר
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 "ויב; עבַאגסיױא רעמייהעג ןייז ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןעוועג עידומ

 .ןלעטשנגעק ךיז וויטקַא רעטייוו אבהל ףיוא ןפורעג ןוא ?ןיטעל

 טריפעג טָאה "ףיקס; עיצַאזינַאגרָא-רעדניק עשידנוב יד ךיוא

 ךָאנרעד טרעוװ םימעט עשיטקַארּפ בילוצ ,טייקיטעט עוויסנעטניא ןַא

 -עשרַאװ יד .ןדנוברַאפ גנע "ףיקס, ןוא "טפנוקוצ, ןופ טעברַא יד

 רעד .טקיניײארַאפ ןרעװ סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןופ ןטעטימָאק רעוו

 -רבח ןוא םירבח יד ןופ טלָאמעד טײטשַאב טעטימָאק רעטקיניײארַאפ

 םהרבא ,רעלכיּפש בייל ,ןײטשנעטרַאב קעמַארבַא ,סור ךענעה : סעט

 עלעגייפ ,ןייטשנעזָאר הקבר ,ןַאמפיוק השמ ,ןַאמּפיש םירמ ,רענייפ

 קערַאמ ןוא ווַאּפ המלש ,אקשורג לקנעי ,יקסווָאזָאר לוולעוו ,לעטלעּפ

 .ןַאמלעדע

 ןייז ןביוהעגנָא טײצ רעטשרע רעד ןיא טָאה "ףיקס, רעד

 ענייז סיפ יד ףיוא ןלעטש טימ ל?כ-םדוק טייקיטעט עשידרערעטנוא

 ,טעברַא ייז רַאפ ןפַאש ןוא ףליה רעלעיצנַאניפ ךרוד רעדילגטימ

 "עג טָאה רע .רעדניק ןסָאמ עטיירב יד וצ סױרַא רע זיא רעטעּפש

 ךָאנ ןשיװצ ךיוא ןוא רעטלע-לוש ןיא רעדניק יד ןשיװצ טעברַא

 ,ערעגניי
 -ניק יד ואוו ,"ןעלקניוו, טריזינַאגרָא ןבָאה ןטעטימָאקיזיוה יד

 טָאה "ןעלקניװ, יד .גָאט ןיא העש רָאּפ ַא טגנערברַאפ ןבָאה רעד

 עכלעוו ,רעדניק יד .טלַאהניא ןַא סעּפע טימ ןליפסיוא טפרַאדעג ןעמ

 ,קערש רעקידנשרעה רעד טימ טבעלעג ןוא טקילײװגנַאלעג ךיז ןבָאה

 יד .גנומיטש רערעדנַא ןַא ןיא ןריפרעבירַא טפרַאדעג ןעמ טָאה

 ןבָאה ןערב טימ .ןעמֹוקעג ץונוצ קרַאטש ָאד ןענעז "ןטסיפיקס;,

 ןדנוברַאפ ייז טָאה סָאװ ,טעברַא רעקיזָאד רעד וצ ןפרָאװעג ךיז ייז

 טריפעג זיא עטסגניי יד ןשיוצ טעברַא יד .רעדניק ןסָאמ עסיורג טימ

 ."ןעלדנעטרעג-רעדניק, ןיא ןרָאװעג

 טימ ,ןזיירק עשיטַאמַארד ןרָאװעג טעדליבעגסיוא ןענעז סע

 ןופ רעטכָאט יד) ץישפיל ַאלַאּפ עטרבח טריפעגנָא טָאה סע עכלעוו

 ךָאװ ןיא לָאמ ייוצ .('קַאסָאב; -- ץישפיל ףסוי רעוט ןשידנוב

 -רָאפ יד ןבָאה 1940 רָאי ןיא .ןעגנולעטשרָאפ ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 טריפעגפיוא ןעמ טָאה לָאמ 80 .,רעדניק טנזיוט 12 ןעזעג ןעגנולעטש

 -נולעטשרָאפ יד ,"רעלכייּפש רעד, ןוא ?סעקלַאיל, --- סענעצס יד
 ןוא טייקידבוט-םוי טגנערבעגנײירַא ןבָאה "ןטסיפיקס; יד ןופ ןעג
 ,רעדניק ערעטלע ןופ .עשרַאװ ןיא רעדניק עשידיי יד ןשיווצ דיירפ

 .ןזיירק-גנודליב ןפַאשעג ןעמ טָאה ,עקירָאיײ 2
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 דנוב טנגוי רעד טָאה עשרַאװ ןיא ָאטעג םעד ןריפנייא ןתעב

 םייב ביור ןוא הבנג ןופ ןטיה וצ סעּפורג עלעיצעּפס טעדליבעגסיוא
 ןײרַא ָאטעג ןיא ןדיי יד ןופ ןכַאז יד ןריפרעביא

 -יצ עלַאגעלמוא 6 ןבעגעגסױרַא טָאה גנוגעװַאב עשידנוב יד

 -מוא עלעיצעּפס ייב סעבַאגסיוא עקילָאמנײא ערעדנוזַאב ץוחַא ,ןעגנוט

 : "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ ןעוועג ןענעז ייז ןופ ייווצ .ןדנעטש
 "שזעשזדָאלמ ַאוװָאנ; --- עשיליוּפ ַא ןוא "עמיטש טנגוי, --- עשידיי ַא
 "ישרעד ןענעז ייז ,רעטעלב-שדוח ןעוועג ןענעז סָאד .(טנגוי עיינ)

 ,ץניװָארּפ רעד ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ךיוא ןוא עשרַאװ ןיא ןענ
 ןקורד וצ .ןרַאלּפמעזקע 500 זיב 200 ןופ ןעוועג זיא שזַאריט רעייז

 וצ ןריפ טנעקעג טלָאװ סָאװ ,עקיזיר עסיורג וצ ַא ןעוועג טלָאװ רעמ

 "מעזקע ןדעי ןבָאה ,עטעקנַא רעטריפעגכרודַא ןַא טיול .,לַאפכרוד ַא

 רעקילטנעצ ךעלטינשכרוד טנעיילעג גנוטייצ רעלַאגעלמוא ןַא ןופ רַאלּפ
 ,ןשטנעמ

 ַאטעג, לכיב ןייז ןיא ןַאמלעדע קרַאמ רבח רעביא טיג סע יו

 "עג רעד ןיא ןבָאה ,(1948 עשרַאװ ,"טפמעק ָאטעג רעד ,) ?ישטלַאװ

 גאלק עלעמולב ,ןַאמרעּפיז ,יקסווָאזָאו טעברַאעג יירעקורד רעמייה

 יד .ךָאװ ןיא לָאמ 8 -- 2 טכַאניב טעברַאעג טָאה'מ .,קערַאמ ןוא
 -סיוא ןכָאה ןעגנוטייצ-טנגוי ייווצ יד ןבעגסיױרַא ןופ טעברַא עשיטקַארּפ
 א ,רעלכיּפש לביײל רעטעברַא-רעקורד רעד ןוא סור ךענעה טריפעג
 יד ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ןטײרּפשרַאפ ןטימ .טעטימָאק-טנגוי ןופ דילגטימ

 .טימ ןופ יורפ) ,שטיװָאקלָאװ ַאקנַא ,טַאלבדלָאג ַאקשָאז :סעטרבח

 ,שטיוָאקלָאװ סחנּפ ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ .ק .צ ןופ דילג

 ,ץירָאמ אפעטס ,(דניק ןטימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא רעטעּפש זיא יז
 ,םיובנעסינילַאטשירק הבולצ ,שטיָאלַאגעס ַאקנירַאמ ,ןַאמפיש םירמ

 -ייצ יד ןגרָאזַאב ןטימ .ץישפיל ַאנילַאה ןוא ַאקסװָאטַאכלעב עקייח
 ןוא יקסנעמעלעצ .י ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ץניװָארּפ רעד ןיא ןעגנוט

 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ םיחילש ןעוועג ןענעז עכלעוו ,קלַאפ ,י
 "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ,דנַאל ןיא "דנוב,
 ףַאמפיוק השמ ךיוא ןוא ןָאסלדנעמ בקעי ץניוװָארּפ יד טכוזַאב טָאה

 -רעטנוא ,עטגייווצרַאפ ,עקיטרַאנדישרַאפ ַא ןעגנַאגעגנָא זיא ױזַא
 זיא ץרַאה ףיא ןיא .טנגוי רעשידנוב רעד ןופ טייקיטעט עשידרע
 טגָאמרַאפ טָאה יז ,טייצ עקיליורג יד ןטלַאהוצרעביא גנונעפָאה יד ןעוועג
 -ַמֹוא םעד ןפמעקַאב וצ תונברק ןייק ןעװעלַאשז וצ טשינ טייקטיירג יד
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 ךיז ןבעגוצרעטנוא טשינ ןסָאלשטנַא ןעוועג זיא יז ,אנוש ןכעלשטנעמ
 ,החיצר ןוא טעטילַאטורב רעשיצַאנ רעד טשינ ךיוא ןוא שואי םעד
 יד זַא ,טימַאב ךיוא ךיז ןבָאה ?ןטסיפיקס, ןוא "ןטסיטפנוקוצא יד
 ךָאד זיא'ס ,ןייּפ יד ןגָארטרעבירַא עדריו טימ לָאז טנגוי עשידיי

 א ןכערבעצ לָאז רעגנוה רעכעלקערש רעד זַא ,ךעלדיײמרַאפמוא ןעוועג

 וצ ןריפרעד ,ןרעטקַארַאכ ערעייז ןעמירקסיוא לָאז ,ןשטנעמ עגניי ךס

 ,גנולפייווצרַאפ רָאג רעדָא טייקטרעווילגרַאפ רעשילַארָאמ ןוא רעקיטסייג

 -טנגוי עשידרערעטנוא יד טָאה ,ןעוועג ךעלגעמ זיא סָאד ליפיוו ףיוא
 טימ וליפַא ּפָאק םעד ןטלַאה ךיוה ןעק'מ ױזַא יו ןזיוועג גנוגעוַאב
 עטשהיחרַאפ טימ טלגנירעגמורַא ןוא ןקור ןפיוא עטַאל רעלעג ַא

 ןױלב טשינ זיא גנוגעװַאב עשידרערעטנוא יד .סעדנַאב-רעדרעמ
 ,ןייז וצ בירקמ ךיז טייקטיירג ַא ןוא םיאנוש יד סיעכהל וצ ַא ןעוועג

 ןופ עיצַאזיליבָאמ ַא ,גנונַאּפשנָא עשילַארָאמ עטסכעה יד ךיוא רָאנ

 רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ןטסנעש ןוא ןטסעב

 ,טנגוי

 ,שזדָאל ןיא ,דנַאל ןופ טָאטש רעטסערג-טייווצ רעד ןיא ךיוא

 ןיא טעברַא ערעיוהעגמוא ןַא ןוטעג "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי רעד טָאה
 ןעוועג טשינ ןענעז שזדָאל ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןרָאי יד
 תוכייש ןיא ,עשרַאװ ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטנעמָאמ עשיטַאמַארד ענעי

 -רָא רעד ןופ אפוג ץנעטסיוקע יד רעבָא .ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא ןטימ

 -גָאט רעד ,טייקיטעט עשידרערעטנוא עטגייווצרַאפ יד ,עיצַאזינַאג
 ןעוועג ןענעז תוחיצר עשיצַאנ יד ןגעק ןוא ןבעל ןרַאפ ףמַאק רעכעלגעט

 םזיאָארעה ,ןעגנוגנערטשנָא עכעלשטנעמרעביא ןופ סָאּפ רעגנַאל ןייא

 ,שפנ-תריסמ ןוא

 שזדָאל ןיא "טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו
 רעקירָאי-גנַאל רעד רעביא זנוא טיג הלשממ רעשיצַאנ רעד רעטנוא
 ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,גרעבנערינ .י ,דנוב-טנגוי ןופ רעוט
 ןעוועג זיא ןוא טעברַא רעשידרערעטנוא רעשידנוב רעד ןופ רעריפ יד

 : טעטכירַאב רע סָאװ טָא ,1944 טסוגױא ףוס זיב שזדָאל ןיא

 רעד ןופ טעברַא-טנגוי יד ןלײטוצּפָא ךעלגעמ טשינ זיא סע;ג
 ןגָארטעגסיױא ךיוא טָאה שזדָאל ןיא זנוא ייב טנגוי יד ,ײטרַאּפ
 ןיא ויטקַא ןעוועג ןיא יז .טעברַא-ײטרַאּפ רעזנוא ןופ טנעצָארּפ 0
 טָאה טנגוי יד .טריפעגכרודַא טָאה ײטרַאּפ יד סָאװ ,סעיצקַא עלַא
 ,גירק ןרַאפ יו ױזַא טעטימָאק ַא סריא טַאהעג
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 -ןיואוו טיול עיצַאזינַאגרָא יד טלייטעגנייא טַאהעג טָאה טנגוי יד

 טָאה עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ,ײטרַאּפ רעד וצ לעלַארַאּפ ןענָאיַאר
 עכלעוו ,ןקירבַאפ עטסקיטכיו עלַא ףיוא ךעלרעמעק עריא טַאהעג
 שקידנטטשטסבלעז עקיניא טאהעג טָאה יז .ָאטעג ןיא ןעוועג ןענעז

 -סילַאיצָאס טימ ,עמייהעג ַא ןוא עכעלטנפע ןַא ,קעטָאילביב ַא ,ןזיירק
 ןקידלַאװעג ַא טימ טלמַאזעג ןבָאה עכעלטנגוי יד .,רוטַארעטיל רעשיט

 טלייצעג טָאה קעטָאילביב יד .רוטַארעטיל עשיטסיסקרַאמ סערעטניא
 רעשיליוּפ ןוא רעשידי רעד ןיא רעכיב ענעבילקעגוצ 100 רעביא

 .ךַארּפש

 יד ןגָארטױעדנַאנַאפ םייב ,ןטַארַאּפַא-ָאידַאר יד ןענידַאב םייב

 -ײטרַאּפ רעד .לָאר עטשרע יד טליּפשעג עכעלטנגוי יד ןבָאה תועידי
 ןיא ןענעז ,רעדילגטימ 18 ןופ ןענַאטשַאב זיא רעוט ןֹופ וויטקַא

 קיטייצכיילג ןבָאה עכלעוו ,טנגוי רעד ןופ ריפ ןטערטרַאפ ןעוועג םיא
 ,סעיציזָאּפ-ײטרַאּפ עקיטכיוו ןעמונרַאפ

 יד טול ךָאװ עדעי טַאהעג ןפערטנעמַאזוצ עריא טָאה טנגוי יד

 -רָא ,ןטכיזרעביא עשיטילָאּפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ייז .ןקירבַאפ

 ,ןקירבַאפ יד ףיוא עגַאל יד ,ָאטעג ןופ ןטכירַאב ,ןגַארפ--עיצַאזינַאג
 שנעדישרַאפ ףיוא ןטעברַא ןוא ןטַארעפער ,ןקירבַאפ יד ףיוא סעיצקַא
 ערעזנוא ןגעוו סעיפַארגָאנָאמ ןוא עשירַארעטיל ,עשיטילָאּפ --- סעמעט
 .רעריפ

 ,ןכעלטנגוי ןרַאפ טגרָאזעג רָאנ טשינ טָאה עיצַאזינַאגרָא יד

 -ַאב םייב --- תורצ עלַא ןופ עילימַאפ עצנַאג ןייז טצישעג ךיוא טָאה יז

 ןגרָאזַאב םייב ,סעיצַאטרָאּפעד יד ןופ ןעװעטַאר םייב ,ףליה ןעמוק
 "רָאפ ייב ןוא ןיצידעמ עטסיזמוא ןַא ,רָאטקָאד ַא ,לָאטיּפש ַא ,טעברַא

 -סיוא םיינ טעבדַאעגטימ ךיוא טָאה טנגוי יד .ןצנעוורעטניא ענעדיש
 טכעלגעמרעד זנוא ןבָאה עכלעוו ,ןשינעטלעהַאב ערעזנוא ןדליב

 ,עיצַאדיװקיל רעד וצ זיב ןטלַאהוצסיוא

 יד ןעוו ,"ףיקס, םעד טנידַאב ךיוא טָאה עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד

 -ברודַא רימ ןבָאה עיצַאדיװקיל רעד רַאפ ןטַאנָאמ עכעלטע עטצעל
 קרַאטש רעייז ןעוועג טנגוי יד זיא ,גנודליבסיוא עשירעטילימ ַא טריפעג
 ,ןרָאטקורטסניא עכעלטע טַאהעג ןוא ןטערטרַאֿפ

 ןוא ךעלגניי עקיטכערּפ יד ןגיוא עניימ רַאפ ףיוא ןעמוק סע
 טימ לופ רעבָא ,רעגנוה ןופ עטקיניײּפרַאפ ןוא עטרַאדעגסיױוא ,ךעלדיימ

 עכעלטנגוי יד ךיא עז טָא .טעברַא רעזנוא רַאפ םזילַאעדיא ןוא ןביולג
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 םעטָא ןטּפַאכרַאט ַא רַאפ סָאװ טימ -- ןזיירק ןוא ןּפורג ףיוא רעטעברַא
 רעייז ךיז ןָאמרעד ךיא ,דנַאלטיוא ןופ ןטכירַאב יד ףיוא ןעמענ ייז
 רַאפ סָאװ .ןעמעלבָארּפ עשיטסילַאיצָאס עלַא וצ סערעטניא ןסיורג
 עכלעוו ,סָאג ןופ עכעלטנגוי יד טימ טנגוי דעזנוא ןופ טסַארטנָאק ַא
 רַאפ סָאװ ,גנוגעװַאב רעזנוא ןיא רַאּפשנָא ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה
 סע .טנגוי רעזנוא ןשיװצ טשרעהעג טָאה סע טעטירַאדילָאס ַא
 ןופ ןעמונעגּפָארַא ןעמ טָאה ,רבח ַא רעדָא עטרבח ַא ןרָאװעג קנַארק זיא
 .ןעװעטַאר וצ םיא ןקנַארק םעד ןבעגעגקעװַא ןוא סעיצַאר-רעגנוה יד
 ןטלַאהַאבסױא םיא ןעמ טסָאה ,יוכח ַא ןרעוו טקישעגסױרַא טלָאזעג טָאה
 ךיא ,עילימַאּפ רעצנַאג רעד ןופ ןבעל ןטימ טריקיזיר ייברעד ןוא
 לָאז עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ דילגטימ ַא זַא ,לַאפ ןייק טשינ ךיז ןָאמרעד
 ,"גנוריפנָא רעד ןופ לעפַאב ַא רעדָא סולשַאב ןייק ןריפסיוא טשינ

 -ילווצ דעד תעב שזדָאל ןיא ןדיי יד ןגעוו טעברַא רערעסערג ַא ןיא
 ןטקַאפ עקידנגלָאפ ךָאנ גרעכנערינ .י רעביא טיג המחלמ-טלעוו רעט
 :טנגוי רעשידנוב רעד ןגעוו

 ,"ףיקס: ןוא "טפנוקוצ רעד ויא ןעגנואימַאב עגנַאל ךָאנ;

 -עג ,לוש-םעדעמ רעד ןופ רעליש ענעזעוועג ןופ דליש רעד רעטנוא

 ןיא) "ןטעברַאַאב וצ דרע לקיטש ַא טימ לזייה ַא ןעמוקַאב וצ ןעגנול

 -נייא ךיז ןבָאה רעגַאל םעד ףיוא , ,(שזדָאל ןופ דנַאר םייב ןישירַאמ
 ףיוא טרָאד טָאה טנגוי ידע ."רעדניק ןוא עכעלטנגוי 40 טנדרָאעג

 -ןטכורפ יד טגעלפעג ןוא דלעפ סָאד טעברַאַאב ןפוא ןטפַאהרעטטסומ ַא
 ץנַאג רַאפ רעטנעצ-רוטלוק ַא ןרָאװעג זיא עינָאלָאק יד, ,"רעמייב

 רעד ייב -- געט עצנַאג ןעננולקעג ןבָאה רעדיל עשידיי ,ןישירַאמ
 ןענעז סע .ןעגנערברַאפ םייב ,ןריצַאּפש םייב ,ןסע םייב ,טעברַא
 ןגעוו ןעגנוזעלרָאפ ןרָאװעג טריפעגכרודַא רעגייטש ןכעלרעייפ ַא ףיוא

 ,רעקיסַאלק עשידיי יד ןגעװ ,(רעשיליוּפ ןוא רעשידיי) רוטַארעטיל

 -עג ךיוא טָאה'מ ,גנורעייפ-םכילע-םולש ַא ,עימעדַאקַאדץרּפ .5 .י ַא

 ןעמ טָאה עינָאלַאק רעד ןיא .,םיבוט-םוי עשיראטעלָארּפ עלא טרעייפ

 עשירַארעטיל ענעגייא טימ גנוטייצ-טנַאװ עקיטכערּפ ַא ןבעגעגסױרַא
 ןוא עשיליױוּפ ןופ קעטָאילביב ענענייא ןַא ןעוועג זיא'ס .,ןעגנופַאש
 "עג ןבָאה "ןטסיפיקס; ענעסקַאװרעד יד ןוא טנגוי יד .רעכיב עשידיי

 -ַאיצָאט רעייז טפיטרַאפ ןבָאה ייז .ןטסילַאיצָאס ןענעז ייז זַא ,טקנצד
 יד ,עיגָאלָאיצָאס ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ טנרעלעג , ןסיו שיטסיל
 ,"דנוב; ןופ עטכישעג יד ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ עטכישעג



 ץ רע ה .ש 094

 ,ויטקעלָאק-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ַא ןופ רעטסומ ַא ןעוועג זיא סָאד

 רעד טימ זיא (דרע קלח -- ?עקלַאשוד,) עינָאלַָאק עשידנוב יד
 .טנגעג רעצנַאג רעד ןיא עיצוטיטסניא עטסרעלוּפָאּפ יד ןרָאװעג טייצ
 -ַאב ןוא רערעסעב רעד ןופ טקנופ-ףערט רעד ןרָאװעג זיא טרָאד

 -ןיא ןַא טביאעגסיוא ןבָאה םירבח ערעזנוא .,טנגוי רעקיניזטסואוו
 ןבָאה עינָאלָאק רעד טימ, ."ןישירַאמ ןיא ןבעל-טנגוי ןצנַאג ןפיוא סולפ

 ,ןַאמדלעפ לסָאי ,רעזיוה לטָאמ ,ןַאמפָאה קעינעה םירבח יד טריפעגנָא
 ז טַאהעג ךיוא טָאה טנגוי יד ."גרעבנעזייא םייח ןוא רעניוו םעניב

 -רָאפ עכעלטנפע ןבעגעג רעטעּפש טָאה סָאװ ,עידוטס עשיטַאמַארד

 ,ןעגנולעטש

 "דנוב, ןופ גנורעייפ-ייליבוי יד ןלַאפעגטיוא זיא ךעלרעייפ רָאג

 לעּפַא רעכעלרעייפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע .,(1940) עינָאלָאק רעד ןיא
 ,ןטעברַא עלעיצעּפס טנעיילעג ןבָאה עכעלטנגוי יד .עימעדַאקַא ןַא ןוא

 ,גנוגעװַאב :רעטעברַא רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד טעמדיװעג

 "ביל ,שטיוועלַאכימ ,םעדעמ -- "דנוכ, ןופ רעריפ יד ןגעוו ןטעברַא
 ייב טעקנַאב-לבוי רעד ןלַאפעגסױא ןיא ךעלרעייפ רָאג .,ןייטשנעט
 ןבָאה ןשיט עטריוװרעס ןייש יב .?עקלַאשזד; רעד ףיוא טנגוי רעד

 רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ןוא עכעלטנגוי 100 זיב טצעזעגסיוא ךיז
 גנוטיידַאב רעד ןגעוו סעדער ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז סע  .,ײטרַאּפ
 טליפעג ךיז טָאה ןעגנוטערטסױרַא עלַא ןיא .געט עכלעזַא ןיא לבוי ןופ

 -רעד ענעטלעז ַא ."דנוב;, רעזנוא וצ טייהיירט ןוא עביל עסיורג יד

 ערענָאיצולַאװער ןוא עשיראטעלָארּפ יד .ןעוועג זיא גנומיטש ענעביוה
 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןעגנולקעג ןבָאה רעדיל
 לכה-ךס ,ָאטעג םעד טמוצעגמורַא ןבָאה סָאװ ,ןטָארד יד ןופ טייוו טשינ

 ןדיי יד זא ,ןטיהעג ןבָאה עכלעוו ,סנטסָאּפ-ךַאװ יד ןופ רעטעמ 0

 ןיוש זיא טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ ןעו .ָאטעג ןופ סױרַא טשינ ןלָאז
 ."גָאטרַאפ ןעוועג

 ןבָאה עכלעוו ,ןטסינויצ יד זַא ,גרעבנערינ .י טלייצרעד רעטייוו

 -קיד-ָאטעג םייב טרסמרַאפ ןבָאה ,ןטקנוּפ-הרשכה תונכש ןיא טַאהעג
 ןטסידנוב עכעלטנגוי יד זַא ,טגָאזעג םיא ןבָאה ייז .יקסווָאקמור רָאטַאט

 רעבירעד ןוא טנגוי רעקימורַא רעד ףיוא העּפשה עקרַאטש ַא ןעמוקַאב
 -ַאב עשיטסינויצ יד קנַאד ַא .ןרידיווקיל עינָאלָאק יד ןעמ ףרַאד

 ,ָאטעג רעשזדָאל ןופ רעבָאה-טכַאמ רעד סלַא ,יקסווָאקמור טָאה ןעגנואימ
 ,טנגוי רעשידנוב רעד ןופ עינָאלָאק יד ןזָאלוצרעדנַאנַאפ ןעגנואווצעג
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 ענעסָאלשעג ןיא עכעלטנגוי יד ןבָאה 1941 רַאונַאי ןט1 םעד;
 -ַאיצַאס עטפ, רעזנוא ןפורעג ןבָאה ייז סָאװ ,עינָאלַאק יד טזָאלרַאפ ןעייר
 ןסַאג יד רעביא טָאה טנװָא םענעי ןיא ,!קילבוּפער-רעדניק עשיטסיל
 עשידיי ןופ ןעגנַאזעג טימ עכעלטנגוי 60 ןופ גוצ ַא טרישרַאמ ָאטעג ןופ
 ןישירַאמ ןיא םייה רעטבילַאב רעייז ןופ טרישרַאמ ןבָאה ייז .רעדיל
 ,"ָאטעג ןיא ןבעל ןקיועיורט םוצ

 :טרָאּפס רעזנוא טלעטשעגפיוא קירוצ רימ ןבָאה ָאטעג ןיא;
 ָאטעג ןיא טלָאמעד ןעוועג ןענעז סע ,'ןרעטשנגרָאמ, ציצַאזינַאגרָא
 ,רעליה לקנעי -- עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס רעזנוא ןופ ןרָאטקורטסניא 8
 ַא רָאג ןיא .שטיװָאבוקַאי ַאלעפ עטרבח ןוא יקסרעימשוק ןָאעל
  -ַאגרָא עסיורג ַא ןלעטשוצפיוא ןזיװַאב םירבח יד ןבָאה טייצ רעצרוק
 -סױרַא ןענעז ײטרַאּפ רעד ןופ גנורעייפ-ייליבוי רעד ףיוא ,עיצַאזינ
 ,"ןּפורג-טרָאּפס עכעלטע ןטערטעג

 ייב ,טכַאמ עשטייד יד ואוו ,טעטש יד וצ טרעהעג טָאה שזדָאל
 ןיא טריזינַאגרָא טָאה ,"טַאר-ןעדוי, ןופ טעברַאטימ רעוויטקַא רעד
 א ןעוועג ןיא'ס .ָאטעג ןיא ןטַאטשרַאװ-טעברַא בַאטשסַאמ ןטיירב
 זיא ןטַאטשרַאװ עקיזָאד יד ןיא רעטעברַא עשידיי לָאצ יד ןעוו ,טייצ
 טָאה טעברַא רערעווש רעד ןופ ןַאּפש ןיא .טנזיוט 60 זיב ןעגנַאגרעד
 ,רעדניק עשידיי יד ןעמונעגניירַא ךיוא ןעמ

 -עג טעדנירגעג ןענעז -- גרעבנערינ .י רעביא טיג -- 1942 ןיא;
 "ועגַאל ףױא .טעברַא רעדניק ןופ ןעגנוליײטּפָא עלעיצעּפס ןרָאװ
 ,ןקירבַאפ-רעדינש 2 ןעוועג ןעגעז 25 ָאגעקסָאנַאמיל ןוא 27 ַאקצינ
 זיב 10 ןופ רעטלע ןיא רעדניק טנזיוט זיב טקיטפעשַאב ןבָאה סָאװ
 ַאקצינװעגַאל ףיוא גנולײטּפָא-רעדיינש רעד ןיא זיא 1942 ןיא ,רָאא 6
 -עג טָאה קיירטש רעד .רעדניק יד ןופ קיירטש ַא ןכָארבעגסױא 7
 ; ךָאװ ַא קרַאמ 8 רעדָא 7 טנידרַאפ ןבָאה רעדניק) ."ןכָאװ 2 טרעיוד
 זיב 10 ןופ טסָאקעג 1941 ןיא טָאה קרַאמ ןצרַאװש ןפיוא טיורב ַא
 ,(קרַאמ 1,500 זיב 800 ןופ ןיוש --- 1944 ןיא ,קרַאמ 8

 רעדניק ךס ַא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז 1942 בױהנָא ןופ
 ןענעז ןָא רָאי 10 ןופ רעדניק .ןגײװצ-טעברַא ערעדנַא ןיא ךיוא
 ןופ ןקירבַאפ יד ןיא ,ןטעברַא םינימ עלַא ייב טקיטפעשַאב ןרָאװעג
 ןיא טנַאּפשעגנײא ןעוועג ןענעז ןעגנוטעברַאסיוא-ץלָאה ןוא-לַאטעמ
 ערעגניי ,רעדניק ליפ .רָאי 16 זיב 10 ןופ רעדגיק רעטנזיוט טעברַא רעד
 ערעייז ןיא ןרָאי יד .,ןקירבַאפ יד ןיא טעברַאעג ךיוא ןבָאה ,רָאי 10 ןופ
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 סָאד ."רעטלע, טכַאמעג ייז ןוא ןבירשעגרעביא ןעמ טָאה ןריּפַאּפ

 רָאטַאטקיד-ָאטעג רעד טָאה טלָאמעד סָאװ ,רַאפרעד ןרָאװעג ןוטעג זיא
 -רשמ עשטיידז יד ןופ לעפַאב םעד קידנריפסיוא ,יקסווָאקמור םייח יכדרמ
 ןיא טיוט םוצ ןדיי טנזיוט 80 רעביא ןקישסױרַא סָאד טריזינַאגרָא ,רעד

 טלָאזעג טלָאמעד טָאה ץַאלּפ-טעברַא ןַא .ָאנמלעכ ןופ ןרעמַאקדזַאג יד
 ,ןבעל םוצ לטעצ ַא ןטײדַאב

 ןבעלטפַאשלעזעג ןיא וטקַא קרַאטש ןעוועג ןענעז רעדניק יד
 ַאקצינװעגַאל ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא 1041 רָאורבעפ שדוח ןיא .ןבעל
 -מור רָאטַאטקידרָאטעג רעד טניואוועג טָאה סע ואוו זיוה ןרַאפ ,סַאג
 טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה סע .רעדניק ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא ,יקסווָאק
 "ףםיוא רעד טימ טנערַאּפסנַארט ַא ןגָארטעג ןבָאה עכלעוו ,רעדניק ליפ
 "טסיפיקס; ַא ,"קילגמוא רעזנוא טזיב וד -- יקסווָאקמורא :טפיוש
 ,ָאטעג ןיא רעדניק יד ןופ עגַאל רעד ןגעװו עדער ַא ןטלַאהעג טָאה
 יד ןשיװצ טייקכעלברעטש רעסיורג ןוא רעגנוה ,טיױנ רעד ןגעוו
 ךיז ןבָאה סע ןוא גוצ ַא טרימרָאפ ךיז טָאה סע .רעדניק-רעטעברַא
 ךיז טָאה גוצ-רעדניק רעד ןעו .ןפורסיוא ענעדישרַאפ טרעהעג
 ףךרוד ןרָאװעג ןבירטעצ רע זיא ,קרַאמ רעטולַאב םוצ טרעטנענרעד
 ,יײצילַאּפ רעשידיי רעד

 ,ןָאיַאר רעשזדָאל ןיא םיבושי עשידיי יד טרידיווקיל טָאה'מ ןעוו
 עקיאעפ-טעגרַא ןוא ערעגניי יד ןעמ טָאה ,2 טפלעה רעטשרע ןיא
 ,ןטסידנוב ךס ַא ןעוועג ןענעז ייז ןשיוװצ ,שזדָאל ןייק טגנערבעג ןדיי
 ןבעגעג ייז טָאה גנוגעװַאב עשידנוב יד ,"ןטסיפיקסע ןוא "ןטסיטפנוקוצ;
 .טעברַא טימ טגרָאזַאב ןוא ןעגנוניואו ןפַאשעג ,ףליה עטשרע יד
 יד ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנייא דלַאב ןענעז ענעמוקעג יד .רעצעלּפ
 ,"ףיקס. ןוא "טפנוקוצ; דנוב-טנגוי ,"דנוב; ןופ סעיצַאזינַאגרָא עמייהעג
 יד רעפסָאמטַא רעמירַאװ ַא טימ טלגנירעגמורַא ןבָאה רעשזדָאל יד
 ,סעטרבח ןוא םירבח ענעמוקעג

 ערעטיירב ַא ןריפ וצ ןעוועג ךעלגעמ זיא'ס ןעוו ,ןטייצ יד ןיא
 "ןטסיפיקס, ןוא "ןטסיפנוקוצ, סעּפורג ןבָאה ,טייקיטעט-רוטלוק
 ענעדישרַאפ יד ןופ רעטעברַא יד רַאפ ןטנװַא עקיסַאּפ טריפעגכרוד
 ןוא ןעגנַאזעג-סקלָאפ ,רעדיל-רעטעברַא ןעגנוזעג ןבָאה ייז ,ןקירבַאפ
 -ץעטיל רעשידיי רעד ןופ ןעגנופַאש טנעיילעג ןבָאה ייז .רעדיל-ָאטעג
 .ןכַאז ענעגייא ןוא רוטַאר

 ַא טָאה ,ןטסידנוב ערעטלע טימ ןעמַאזוצ ,טנגוי עשידנוב יד
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 -וצ טימ ,גנולושסיוא רעשירעטילימ טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טייצ

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענעז סע .ןפמָאק עטנפָאװַאב וצ ךיז ןטיירג
 עיצַאזינַאגרָא-ףמָאק רענעּפַאשעג רעד ןיא .,ןפורג עטרינילּפיצסיד-טוג

 טָאה ץלַא סָאד .ןעגנוטיירגוצ עקיטיונ יד ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז
 ןייק ןעמוקַאב טנעקעג טשינ טָאה'מ לייוו ,טַאהעג טשינ הלועּפ ןייק רעבָא
 ,רעוועג

 "ףיקס; ןוא "טפגוקוצ; דנוב-טנגוי ןופ רעדילגטימ בור רעד
 ןופ ךשמ ןיא סעיצַאדיװקיל ענעדישרַאפ יד תעב ןעמוקעגמוא זיא

 רעמוז ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל רעקיטליגדנע רעד זיב ןרָאי-המחלמ יד
 ברע .ָאטעג ןופ ףוס ןזיב ןטלַאהעגסױא רעבָא ןבָאה ךס א ,4

 ערעייז ןוא טנגוי עשידנוב יד ןוא ןטסידנוב יד ןֿבָאה עיצַאדיװקיל רעד

 רעד טניז .תושפנ 988 ָאטעג רעשזדָאל ןיא טלייצעג ךָאנ תוחּפשמ
 עשידרערעטנוא יד זיא ,1942 ןיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עיצַאדיװקיל

 רעד .לָאצ ןיא עטסערג יד ןעװעג שזדָאל ןיא גנוגעוַאב עשידנוב
 יד טימ ןעוו ,1944 טסוגױא ןופ געט עטצעל יד ןיא ןעמוקעג זיא ףוט

 ןופ ןרעגַאל דרָאמ יד ןיא קעװַא ךיוא ןענעז ןטרָאּפסנַארט עטצעל

 .רעוט עוויטקַא עשידנוב ענעבילבעגרעביא עטצעל יד םישטנעיװשָא

 ןלָאצ ערעסערג ןיא טָאה שֹודָאל ןיא טנגוי עשידנוב יד לייוו ןוא

 טקישעג ערעדנַא יו רעטעּפש זיא ןוא גנַאל ױזַא ןטלַאה וצ ןזיװַאב ךיז

 ןטלַאהוצסיוא ןזיװַאב לָאצ עסיוועג ַא טָאה ,ןרעגַאל-דרָאמ יד ןיא ןרָאװעג

 "דךרָאמ סרעלטיה ןופ ךורבנעמַאזוצ ןלַאטָאט םעד ןעז וצ טבעלרעד ןוא
 ,ןישַאמ

 ןופ רענייא רעביא טיג ,ענערָאװעג-לוצינ יד ןטכַארט סע סָאװ
 :טביירש רע .גרעברעבליז ץרּפ -- ייז

 -טיוא ןיב ,ןרעטלע טששידנוב ערענָאיצולָאװער ןופ דניק ַא ,ךיא;

 רעשידנוב רעזנוא ןופ סעיצידַארט עקיליײה יד ןופ טסייג ןיא ןסקַאװעג

 עכעלטלעוו-שידיי יד ןעוועג ןענעז טייהדניק רעד ןופ רערעל עניימ .,ןָאפ
 יײז ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןכַאז ןענעז סָאד ."ףיקס; רעד ןוא ןלוש
 עביל יד .ןבעל ןיימ ןופ ןעגנורעניארעד עטסנעש יד טימ ךיז ןדניב

 ,ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,עביל-ןשטנעמ עתמא ןוא הביבס עשירבח
 ןרָאי עטסנעש יד טָא ןופ ןטימ ןיא .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ךיא לעוו

 טָאה סע .ךרודַא ןטָאש רעלעקנוט רעצרַאװש ַא זיא טנגוי ןיימ ןופ
 קעװַא ןענעז רימ,, ,"גנוטכינרַאפ ןופ טייצ עקירעיורט יד ןביױוהעגנָא ךיז
 -עט ענייש רעייז ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טייצ עטשרע יד ןוא ָאטעג ןיא
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 קידנעטש ָאידַאר ךרוד ןענעז רימ; ."גנוגעווַאב רעזנוא ןופ טייקיט

 זיא סָאװ ,טלעװ רעכעלרעסיוא רעד טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג

 עטסרעווש יד ןיאק ."רעסעלש ןביז ףיוא ןסָאלשרַאפ זנוא רַאפ ןעוועג

 ןבָאה לָאמ סעדעי .ןריולרַאפ טשינ טומ םעד לָאמנייק רימ ןבָאה ןהעש

 ןעגנַאגרעד זנוא וצ זיא סע ןעוו ,םיבוט-םוי ערעזנוא טרעייפעג רימ

 רבח ןכעלסעגרַאפמוא רעזנוא ןופ טױט ןשיגַארט ןופ העידי יד

 ןענעז רימ .ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא רימ ןענעז ,(םיובלעגיז) רוטרַא

 ןרָאי עטצעל יד ךשמב םיא טימ ןדנובעג ןוא טּפינקעג ןעוועג ךָאד

 ,טלַאטשעג עלעה ַא יו ,ןורכז ןיא ףיט ןבילבעג זנוא ייב זיא קנעדנָא ןייז

 רעד ןיא .רעזייוו-געוו ַא יו ,זנוא רַאפ ןטכייל קידנעטש טעוו סָאװ

 "עד-ןסָאמ יד טנדרָאעגנייא ןבָאה ןשטייד יד ןעו ,טייצ רעטסרעוװש

 טקנעװשעגפָארַא ןלעוװ רימ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא סעיצַאטרָאּפ

 "סיורַא רעקיטומ רעד טקרַאטשעג ךעלנייוועגרעסיוא זנוא טָאה ,ןרעוו

 געו םעד ןזיוועג זנוא ןבָאה ייז ,םירבח רעװעשרַאװ יד ןופ טירט

 טקישעג ךיא ןיב רעטעּפש טייצ ַא ןיא/ ,"ףמַאק ןוא רעיודסיוא ןופ

 ןופ םישדח ערעוװש .רעגַאל-טעברַא ןַא ןיא גנַאװצ ךרוד .ןרָאװעג

 ןופ ןבירטעג .ןעוועג סע ןענעז ןעגנוקירעדינרעד ןוא ץומש ,רעגנוה

 טזומעג ךיא בָאה ,ןעיירעלדיז ןוא ןשטייב טימ סרעטסיימ עשיטסידַאס יד

 ןעוועג זיא סָאד .סעיצַאר-רעגנוה ייב גָאט ַא העש 14 --- 19 ןטעברַא

 ,םירבח רָאּט ַא ,רימ ןבָאה ףיורעד טקוקעג טשינ .וָאכָאטסנעשט ןיא

 ןקירָאי-4/ םעד טרעייפעג ןדיײשַאב ןוא ןעמונעגנעמַאזוצ ךיז ךָאד

 ."דנוב, רעזנוא ןופ לבוי

 (.1948 ,12 'רנ ,"טייצ רעזנוא;)

 ענליו ןיא "טפנוקוצק דנוב-טנגוי ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,קינסומ ףסוי "טסיטפנוקוצ, רעד רעביא זנוא טיג
 רעטעּפש זיא ןוא (1943 רעבמעטּפעס) עיצַאדיװקיל רעד זיב ָאטעג ןיא

 : גנולײטּפָא רעשינַאזיטרַאּפ ַא ןופ דילגטימ סלַא רעדלעוו יד ןיא ןעוועג

 רעטנוא ,המחלמ רעשיטעווָאס-שטייד רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב,

 ןופ ויטקַא רעד ןעמוקפיונוצ ךיז טגעלפ ,טכַאמ רעשיטעווָאס רעד

 ןיא .םינינע ענעדישרַאפ טימ ןעמענרַאפ ךיז ןוא "טפנוקוצ. רעד

 ןעמולב טגיילעג טלָאמעד ןוא "דנוב, ןופ ייליבוי םעד טרעייפעג 0

 יד ןעװ .(רעמערק ידַאקרַא -- "דנוב, ןופ רענָאיּפ ןופ רבק ןפיוא

 ןופ ןוא "דנובא ןופ טעברַא יד זיא ענליוו ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד

 טסַאּפעגוצ ,תודוסי ערעדנַא ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא "טפנוקוצ,
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 ,עגַאל רעיינ רעד וצ

 ןוא ,טנגוי זיולב ,רענעמ טּפַאכעג ןשטייד יד ןבָאה ביױהנָא ןיא

 ,ןסָאשרעד ייז ראנאּפ ףיוא ןוא -- טעברַא ףיוא טשרמולכ טריפעג יז

 ןלַאפעגנײרַא ייברעד ןענעז "ןטסיטפנוקוצ; ערעזנוא ךס ַא רעייז

 -מוא ןפוא ַאזַא ףיוא ןענעז רעדורב ןייז ןוא ןיקנעג עקוייל רבח רעד

 -עג) במָאלָאג עקשיימ רבח רעד זַא ,טגָאזעג ךיוא טָאה'מ .,ןעמוקעג

 וצ ןלַאפעגנײרַא זיא (טעטימָאק-"טפנוקוצ ,/ ןופ רעציזרַאפ רענעזעוו

 רעּפַאכ יד ןעוועג ןענעז עכלעוו ,יד ןסייהעג ןבָאה יױזַא) סענוּפַאכ יד

 בוטש ןופ סױרַא זיא רע לייוו ,(לייטנטסרעמ רעניווטיל ,טעברַא ףיוא

 ,ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןוא

 יד ןופ עדעי ןלעטשוצנייא ןעוועג רעווש רעייז זיא םעד בילוצ

 -- סעיצַאנַאגרָא יירד עלַא .רעדנוזַאב סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב

 טקיניײארַאפ ךיז ןבָאה --- .ףיקס, ןוא "טפנוקוצ; דנוב-טנגוי ,"דנוב;

 עטסעב יד ,"ףיקס; ןופ עטסטלע יד .טעטימָאק ןייא טימ ןעמַאזוצ

 רעד ןיא ."דנוב, ןופ עטסנבעגעגרעביא יד ןוא "טפנוקוצ , רעד ןופ

 ײטרַאּפ רעד ןופ ןרָאװעג טקישעג ןענעז עיצַאזינַאגרָא רעשינַאזיטרַאּפ

 רעד ןופ רעוט ענעזעוועג רעדָא "ןטסיטפנוקוצ ,/ ,טנגוי יד (?דנוב;)

 ךס א רעייז טלגומשעגניירַא טָאה רעוט-"טפנוקוצ, ַא ,"טפנוקוצ;

 ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא ןעוועג ןיא ןוא ָאטעג ןיא רעוועג

 רעווש רעייז זיא ס .ןגעוװ-עיצַאזילַאנַאק עשידרערעטנוא יד ןעיונפיוא

 רעשידנוב רעצנַאג רעד ןופ "טפנוקוצק רעד ןופ טעברַא יד ןליײטוצּפָא

 ןענעז "ןטסיטפנוקוצ, יד ;ןעמַאזוצ ןעוועג ץלַא זיא'ס .,טייקיטעט

 רעירפ ןופ ןענעז עכלעוו ,םירבה ייר ַא .עטסוװיטקַא יד ןופ ןעוועג

 ,ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשינַאזיטרַאּפ רעד ןופ רעדילגטימ ןעוועג

 עקינייא .,ןירַא רעדלעוו יד ןיא ןסיירוצכרודַא ךיז ןעגנולעג טשינ זיא

 ,ןפמַאק עשינַאיטרַאּפ יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז םירבח ערעזנוא

 יד ןוא קיניָאװכ אשארבַא רבח םעד .שטיװָאנָארַא ענַארַא ךיוא ייז ןשיווצ

 ןגיוא יד רַאפ ענליוו ןיא ןעגנָאהעגפיױא ןעמ טָאה קיב עיטַא עטרבח

 ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןופ גָאט ןיא ןדיי רענליוו עטלמַאזרַאפ יד ןופ

 ,?ָאטעג

 קָאטטילַאיב ןיא "ןטסיטפנוקוצ; ןופ םוקמוא ןגעוו םיטרּפ עקינייא

 יד טבעלרעד טָאה עכלעוו ,עקבָאד "עקטסיטפנוקוצ/, יד רעביא זנוא טיג

 : ןעזלעב -ןעגרעב רעגַאל-ןטיוט ןיא הלּפמ עשירעלטיה עקיטליגדנע

 ןיירַא קָאטסילַאיב ןיא ןזנוא וצ ןענעז ןשטייד יד םנה;
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 ןוש "ןטסיטפנוקוצ, ,"ןטסידנוב, ,רימ ןבָאה ,1941 ןיא טשרע
 ,ןעמונעגקעװוַא זנוא טָאה ןעמ ןעוו ,טנעמָאמ ןטימ ,ןָא 1939 ןופ ןטילעג
 .טַאהעג טשינ ור ןייק ןיוש רימ ןבָאה ,עטסרעייט יד ןסירעגקעווַא
 -עז עלַא רימ ןוא יז .,ןטלַאהַאבוצסיױא ךיז ןעגנולעג ןעקטוג זיא םיוק
 -ַאקיש ליפ ױזַא ןענַאטשעגסיױא עיצַאּפוקַא רעשיטעווָאס רעד תעב ןענ
 ,טסואוועג טשינ ןבעל ןייק ןופ ןבָאה רימ זַא ,סענ

 ,המחלמ רעשטייד-שיטעװָאס רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ דלַאב
 ךיז טָאה'ס ןוא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ טָאטש רעזנוא זיא
 ַא .הכאלמ-דרָאמ עכעלשטנעממוא עכעלקערש רעייז ןביוהעגנָא
 -ץעגסיורא ייז ןבָאה ,ירפ רעד ןיא תבש .,שרַאמנײרַא רעייז ךָאנ ךָאװ
 ןוא רעזייה יד ןופ רענעמ רעטנזיוט ןפוא ןכעלרעדרעמ ַא ףיוא טגָאי
 רעטעּפש ךיז ןכָאה רימ יװ רעבָא .טעברַא ףיוא טשרמולכ טריפעג ייז
 -- עשַארטעּפ ץַאלּפ ןפיוא טָאטש רעד רעטניה ייז ןענעז ,טסואוורעד
 ערעזנוא ךס ַא ןעװעג ןענעז יײז ןשיוצ .ןרָאװעג ןטכַאשעגסיוא
 עקלאומש ,יקסווָאקלײשַאוו רעזייל רבח רערעייט רעזנוא יוװ ,עטסטנעָאנ
 רעד .רעוט-"טפנוקוצ, עדייב) .ערעדנַא ךָאנ ןוא יקסנישטַאבַאט
 רעד ,רעליש-עיזַאנמיג ַא -- רעטייווצ רעד ,רעטעברַא ןַא --- דעטשרע
 זיא עקלאומש יקסנישטַאבַאט ןימינב רעוט ןשידנוב ןטנַאקַאב ןופ ןוז
 ,(רעריטרַאמ עטגנערבעגמוא יד ןופ רעטסגניי רעד ןעוועג

 החיצר ןופ טסנעּפשעג ןקידנעטש ןרעטנוא ,ןייּפ ןוא רעגנוה ןיא

 ןזיב טרעטַאמעג ךיז ןדיי רעקָאטסילַאיב יד ןבָאה ,טיוט ןעמַאזדלַאוװעג ןוא

 טָאטש רעזנוא זַא ,לעפַאב רעד ןלַאפעג זיא'ס ןעוו ,1943 טסוגיױא ןט8

 .ןרָאװעג טיוטעג ןדיי ךס ַא ןענעז רעירפ ךָאנ ."ןייר-ןעדוי, ןרעוו לָאז

 -ןַאפ עסיורג ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא 1942 רַאורבעפ ןט5 םעד

 ערעייט רעזנוא ןעוועג ךיוא זיא עטּפַאכרַאפ יד ןשיווצ .,עיצקַא-גנוטכינ
 ַאקסווָארָאװַאי עקטוג) עקמייח עלענוז ןקיטכיל רעייז טימ השמ ןוא עקטוג

 -ַאגרָא-"טפנוקוצע רעקָאטסילַאיב רעד ןופ ןירעוט עקירָאייגנַאל ---

 ,דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק:-לַארטנעצ ןיא ןירעטערטרַאפ ,עיצַאזינ
 -ַאיב ןיא גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא ןירעוט ענעעזעגנָא
 ךָאנ ןוא עלענוז ןטימ עקטיא ךיוא טלייט לרוג ןבלעז םעד .(קָאטסיל
 ןופ ןירעוט --- קינרעיו עקטיא) עטסטנעָאנ ערעזנוא ןופ ךס ַא רעייז
 עטכישעג רעשידיי ןוא שידיי ןופ ןירערעל ַא ,"ףיקס, ןוא "טפנוקוצ,

 -עגקעװַא טלָאמעד ןעמ טָאה עלַא ייז ,(לוש-סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא
 ,עקנילבערט ןופ ןרעמַאקזזַאג יד ןיא ןעגנערבמוא םוצ טריפ
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 ןכַאמ וצ לעפַאב רעד ןלַאפעג זיא 1945 טסוגיא ןיא ןעוו

 ,ףמַאק ַא ןביוהעגנָא ץוש-טסבלעז יד טָאה ,"ןייר-ןעדוי, קָאטסילַאיב

 -עג סָאג עלּפעשט ףיוא זיא ץושיטסבלעז רעד ןופ ףמַאק םעד תעב

 ,םירבח ערעדנַא ךָאנ ןוא ןַאמדלָאג לקנעי רבח רערעייט רעזנוא ןלַאפ

 רעקָאטסילַאיב ןופ דילגטימ ,ךַאפ ןופ רעטסוש ַא ,ןַאמדלָאג לקנעי)

 ,?'טפנוקוצ; דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק

 -בול עקיזיר יד ןיא ןגיל רענעמ ערעזנוא ןופ לייט רעטסערג רעד

 ךיוא זיא ,ןטלַאהרעד בָאה ךיא סָאװ ,ןסורג עלַא טיול ,םירבק:יןסַאמ רעניל

 רעבמעוָאנ ןיא ןענעז טרָאד .ןילבול ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד המלש ןיימ

 ."רענעמ עגניי טנזיוט קיצנַאװצ ןוא ריפ ןרָאװעג טכַארבעגמוא 2

 רעקָאטסילַאיב ןופ דילגטימ ,רעילָאטס ַא ךַאפ ןופ --- דלָאגניטע המלש)

 ןוא עטסיײרט יד ןופ רענייא .,"טפנוקוצ/ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק

 .(רעוט עטסנבעגעגרעביא

 -אב ןטנַאמרעד-רעירפ ןיוש ןיא טלייצרעד ווָאכָאטסנעשט ןגעוו

 : רינשוק לטָאמ טכיר

 םייב ןטלַאהעגּפָא רימ ןבָאה גנולמַאזרַאפ-ײטרַאּפ עטשרע יד;

 ןופ דילגטימ) שטיווָאקמיש לאכימ רבח םענעלַאפעג רעזנוא ןופ רבק

 -גָאמעד א ןעוועג זיא רבח םעד ןופ היול יד ,(טעטימָאק-"טפנגוקוצ;

 -ַָאטסנעשט ןיא "ןטסיפיקס; ןוא "ןטסיטפנוקוצ, ,ןטסידנוב ןופ עיצַארטס

 יירד ,1940 רַאורבעפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנולמַאזרַאפ עטייווצ יד ,ווָאכ

 טלעטשעג םיא טָאה ײטרַאּפ יד ןעוו ,לאכימ רבח ןופ ןלַאפ ןכָאנ םישדח

 ."הבצמ ענעדײשַאב ַא

 ןופ ןוא "טפנוקוצ, ,("דנוב;) יײטרַאּפ רעד ןופ רעדילגטימ עלַא;

 ןענעז עכלעוו ,"ךעלטפניפ; ןיא ןרָאװעג טלייטעגנייא ןענעז "ףיקס;

 .רעדילגטימ-טעטימָאק יד ןופ ןרָאװעג טנידַאב

 ,רעכיב טנזיוט 20 טלייצעג טָאה עכלעוו ,קעטָאילביב-םעדעמ יד

 השמ רבח םוצ ןרָאװעג טלגומשעגרעבירַא געט ייווצ ןופ ךשמ ןיא זיא

 רעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא סע ;ןײרַא בוטש ןיא טַאטשנקרעב

 ןריפנַא קעטָאילביב רעד טימ לָאז יז טַאטשנקרעב עלעזייר עטרכח

 ,רענעזיל טנזיוט רעכעה ןסָאנעג ןבָאה קעטָאילביב רעלַאגעלמוא רעד ןופ

 ןַאמּפיוק ,שטיוװָאנָאסמַאס ,דניירפ ,יקסנעמעלעצ ,קלַאפ םירבח יד

 רוטארעטיל ןוא סעיצקורטסניא טימ טגרָאזַאב זנוא ןבָאה רַאזַאל ןוא

 ןַאמפיוק השמ ןוא יקסנעמעלעצ לקנעי) ,"טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ

 ןרָאפעגמורַא ןענעז עכלעוו ,רעוט-"טפנוקוצ; רעװעשרַאװ ןעוועג ןענעז
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 -ָארּפ רעד ןיא סעיצַאזינַאגרָא יד טימ ןעגנודניברַאפ יד ןטלַאהעגנָא ןוא
 ןשידרערעטנוא ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רעטעּפש זיא יקסנעמעלעצ .ץניוו
 -עג ןעמונעג רעטעדנואוורַאפ ַא זיא ןוא "דנוב, ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 רעװעשרַאװ ןקיגָאט-68 םעד תעב טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד ןיא ןרָאװ
 ַא ןעוועג ןרָאי ערעגניי יד ןיא זיא קלאפ .י ,1944 ןיא דנַאטשפיוא
 ,(עגַארּפ טָאטשרָאפ רעװעשרַאװ רעד ןיא "טפנוקוצ; רעד ןופ רעוט

 --- רינשוק לטָאמ רעטייוו טלייצרעד --- 1941 ילוי ןט16 םעד;
 רבח ַא טָאה ,"זָאט, ןיא טעברַא-ָארויב ןיימ ייב ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו
 ,טייג ָאּפַאטסעג זַא ,רעטצנעפ ןכרוד ןגירשעגניירַא ךַאװ רעזנוא ןופ
 -סעג יד רעכלעוו ךרוד ,ריט רעבלעז רעד ךרוד סױרַא ףכית ןיב ךיא
 ןופ סיױרַא ייז ןיב ךיא סָאװ המקנ סלַא .ןירַא ןענעז טײלדָאּפַאט
 ,"זָאט, ןופ רעטעברַאטימ 8 טריטסערַא ייז ןבָאה ,טנעה יד רעטנוא
 רעד וצ טָארדעג טָאה ָאּפַאטסעג יד עכלעוו ,רעדורב ןוא ןעמַאמ ןיימ
 וצ טלעטשעג ךיז בָאה ךיא .ןלעטשוצ טשינ ךיז לעװ ךיא ביוא ,ןסיש
 ,ןסָאלשַאב טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק-ײטרַאּפ ןופ עיציזָאּפסיד רעד
 טעוװ עיצַאוטיס יד זיב ןטרַאװּפָא ןוא ןזָאלרַאפ טָאטש יד לָאז ךיא זַא
 ,ךעלרעפעג ןרָאװעג זיא עטריטסערַא יד ןופ עגַאל יד ןעוו .ןרעוו רָאלק
 ביוחמ ןענעז רימ זיולב זַא ,ןסָאלשַאב טעטימָאק ןופ טייהרעמ יד טָאה
 קידנקוק טשינ ,רעבירעד .םישעמ ערעזנוא רַאפ תוירחא יד ןגָארט וצ
 ,ןלעטשוצ ךיז ךיא זומ ,טיוט ןרעכיז ַא ףיוא ייג ךיא סָאװ םעד ףיוא
 בָאה ךיא .טױט ןופ לגענ יד ןופ עקידלושמוא ןעמענוצסיורַא ידכ
 ךיז בָאה ךיא .טייהרעמ רעד ןופ גנוניימ רעד טימ ןעוועג םיכסמ
 ,ָאּפַאטסעג ןיא קעװַא ןיב ןוא םירבח ןוא עטסטנעָאנ טימ טנגעזעג
 געוו רעד זַא ,םירבח עלַא ךיוא עבלעז סָאד ןוא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא
 ,געוו-סנבעל רעטצעל ןיימ זיא ָאּפַאטסעג רעד וצ

 טריפעגרעביא גנושרָאפסיױא ןַא ןָא דלַאב ךימ ןעמ טָאה ָאּפַאטסעג ןופ
 ,טנַאװ רעד וצ םינּפ ןטימ טלעטשעג ךימ ןעמ טָאה טרָאד .הסיפת ןיא
 ןעק רע יצ טגערפעג םיא ןוא טַאטשנקרעב השמ רבח טריפעגניײרַא
 םעדכָאנ .טרעהעג טשינ ךיא בָאה ,טרעפטנעעג טָאה רע סָאװ .,ךימ
 9 ןגרָאמ ףיוא .ןרעמַאק ערעדנוזַאב ןיא טריפעגניירַא זנוא ןעמ טָאה
 רעהרַאפ ַא ףיוא טנעה ענעסָאלשעג טימ ןענַאטשעג ןיוש ךיא ןיב ירפ
 ךיוא ןבָאה ייז .טשרָאפעג ךימ ןבָאה סעצווָאּפַאטסעג 5 ,ָאּפַאטסעג ןיא
 ןבָאה יז ,טַאטשנקרעב עטרבח ןוא רבח םעד טשרָאּפעג קיטייצכיילג
 ,תושלח ןיא ןלַאפעג רימ ןענעז לָאמ ליפ ןוא טקינײּפעג ךעלרעדרעמ זנוא
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 יד ןעוו ,טַאטשנקרעב עלעזייר עטרבח רַאפ ןעוועג זיא ןייּפ עטסגרע יד
 ןופ ריט ַא ןיא טמעלקעגניײרַא ןטסירב עריא ןבָאה סעצווָאּפַאטסעג
 ּפָאק ןטימ טגײלעגרעטנורַא םענעדנובעג ַא ייז ןבָאה ךימ .קנַאש ַא
 ןַארק ןופ רעסַאװ ןּפָארט ַא טָאה עדנוקעס עדעי ןוא ןַארק ַא רעטנוא
 טכַאמעג ךיוא ייז ןבָאה עבלעז סָאד .ּפָאק ןטימ ןפיוא ןוטעג ףירט ַא
 ירפ 9 ןופ טרעטַאמעג זנוא ןעמ טָאה יוזא ,טַאטשנקרעב רבח טימ
 ןיא טקישעגּפָא קירוצ זנוא ןעמ טָאה םעדכָאנ .טנוװָא ןיא טעּפש זיב
 -עװַאב ןָא ןכָאװ ייווצ ןגעלעג ךיא ןיב גנושרָאפסױא רעד ךָאנ ,הסיפת
 ךיז ןבָאה תוחוכ יד וצ קירוצ ןעגנערב וצ ךימ גרָאז רעד טימ ,גנוג
 ןסעזעג ןענעז עכלעװ ,רערעל עשיליוּפ עטריטסערַא יד ןעמונרַאפ
 ,"רעמַאק ןייא ןיא רימ טימ

 יד טָאה ןייּפ רעקידרדסכ ןכָאװ 9 ךָאנ ,רַאמשָאק ןכָאװ 9 ךָאנ;
 ,"הסיפת ןופ ןענעבנגוצסיורַא ךימ ןבעגעגנייא ךיז ןסיורד ןופ םירבח

 "נוא גנוגעוװַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ טענרַא עשידרערעטנוא ןַא
 טריפעג ךיוא זיא המחלמ-טלעוו רעטפ רעד תעב הלשממייצַאנ רעד רעט
 ַאלַאיב ,ץעלדעש ,שטירזעמ ,ווָארגנעװ ,ווָאקרטעיּפ ,ןילבול ןיא ןרָאװעג
 ,ןישולֲאק ,ץיװָאגסָאט ,ןידנעב ,יקצעיוװָאזַאמ ווָאשַאמָאט ,ַאקסוװַאר
 ןיא ,(* רעטרע ערעדנַא לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןוא םָאדַאר ,ץיוועינרעקס
 -ַאב ןרָאװעג טלייטעגסיוא טשינ "ןטסיטפנוקוצ , יד ןענעז טעטש ךס ַא
 טעברַא רענײמעגלַא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ייז רָאנ ,רעדנוז
 ,"דנוב,, ןופ

 יוװ טקנוּפ זיא ס רעכלעוו רַאפ ,טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד
 ,רעגנוה ךרוד -- טיוט ןופ טסנעּפשעג רעד ןענַאטשעג ןדיי עלַא רַאפ

 טימ טיוט םעד ןענעגעגַאב טלָאװעג טָאה --- דרָאמ-ןסָאמ ןוא החיצר

 -- ןברַאטש ביוא ןוא ,ןבעל ןרַאפ ןפמעק .ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןַא
 ,ףמַאק ןיא ןייז סָאד לָאז

 ןגעװ ןביירש ןענעק וצ םיטרּפ קינײװ וצ לייװרעד רימ ןגָאמרַאפ ,רעדייל (*
 ,םעד

 עשידנוב יד טריפעג ךיוא טָאה טייקיטעט עשיאָארעה עשידרערעטנוא ןַא
 "סיקַאמ, --- רעפמעק-טייהיירפ יד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא יז .ךיירקנארפ ןיא טנגוי
 רעד ןופ לַאנרושז ,(רעקעװ רעד) "יעווער על, גנוטייצ עמייהעג ַא ןבעגעגסױרַא ןוא
 ,טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי



 ָאטעג רעװעשרַאוו ןופ דנַאטשפיוא יא 4

 ,םישוריג ןוא ןלַאפרעביא עשיחצור ,סעימעדיּפע ןוא רעגנוה
 עקילייצמוא טרעצרַאפ ןבָאה טעברַא-עגרָאטַאק ןוא סעיצַאטרָאּפעד
 -ַאק שיגַארט יינ ַא ןביױהעגנָא רעבָא ךיז טָאה 1940 ףוס ןופ .תונברק
 ןטשרע םוצ ןעמ טָאה ָאלָאק ייב ָאנמלעכ ןיא .דרָאמ-ןסַאמ --- לטיּפ
 ןעמ טָאה רעטעּפש ,טיוט םוצ ןדיי ןעװעזַאגרַאפ ןביוהעגנָא לָאמ
 ,ןרעגַאל-דרָאמ ערעדנַא ןיא ןוטעג בַאטשסַאמ ןרעטיירב ךָאנ ַא ןיא סָאד
 רעשידנוב רעד ןופ ךיוא ןעייר יד טכַאמעג רערעטיש טָאה ץלַא סָאד
 .טימ ךיוא ןבָאה םוקמוא ןוא גנוטכינרַאפ ןופ סעילַאװכ יד .טנגוי
 םינּפ לא נינּפ ןוא .עטסנעקָארשרעדמוא יד ,עטסטסיירד יד ןסירעג
 םעד ןריפנייא ןטימ -- גנוטכינרַאפ ןופ "םרָאפ רערעכעה, רעד טימ
 רעד ךָאנ ןדיי הדע ןייא ןעגנערבמוא ןופ ,דרָאמ-ןסַאמ ןופ םעטסיס
 "? ןעמ טוט סָאװע :עגַארפ עשיגַארט יד טלעטשעג ךיז טָאה ,רעטייווצ

 רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעוט ןוא רעריפ יד רַאפ זיא ירפ רָאג
 -עד ןוא רערָאלק ַא ןעוועג רעפטנע רעד גנוגעװַאב-טנגוי רעשידנוב
 -לַארטנעצ רעד סָאװ ,טכירַאב ַא טלייצרעד םעד ןגעוו ,רעטרידיצ
 טקישעגסױרַא טָאה ןליוּפ ןיא "דנוב, ןשידרערעטנוא ןופ טעטימָאק
 סָאװ ,טכירַאב ןיא ."דנוב, ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא רעד וצ
 : טגָאזעג טרעו ,1944 יַאמ ןט26 םעד ןרָאװעג ןבירשעג זיא

 ןייק ןעגנַאגרעד ןענעז ןרעמַאקדזַאג ןגעוו תועידי עטשרע יד;
 גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טלָאמעד ,1941 רָאורבעפ ןיא עשרַאװ
 עגַארפ יד ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא סע ."טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ
 -סיוא לָאז עיצקַא-גנוטכינרַאפ יד ןעוו ,לַאפ ןיא ךיז ןקידיײטרַאפ ןופ
 -לַארענעג, טפור ןעמ סָאװ ,ןליוּפ לייט םעד ףיוא ןרעו טרעטיירבעג
 םיכסמ ןבָאה גנוטַארַאב רעד ןיא עטקילײטַאב עלַא ,"טנעמענרעווָאג
 -רעדיוו רעטנפָאװַאב --- ןייז לַאפ ַאזַא ןיא ףרַאד רעפטנע רעד זַא ,ןעוועג
 ,טביולגעג טשינ רעבָא טָאה סַאג ןיא שטנעמ רעטושּפ רעד .דנַאטש
 ,"תוירזכא עטנָאמרעד יד ןגעוו תועידי יד תמא ןענעז סע זַא
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 ןטשרע םוצ זיא סט רעכלעהו ףיוא ,גנוטאראב רעכלעז רעד ןגעוו
 -יױָאטסיה רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא עיצַאזינַאגרָא רעשידיי ַא ךרוד לָאמ
 -רעדיוו ןטנפָאװַאב טימ דרָאמ-ןטַאמ ןפיוא ןרעפטנע וצ סולשַאב רעש
 לכיב ןטנָאמרעד-רעירפ ןיא ,ןַאמלעדע קערַאמ טלייצרעד ,דנַאטש
 : םיטרּפ עקידנגלָאפ ךָאנ ,"טפמעק ָאטעג רעד;

 טביולגעג טשינ תועידי עקיזָאד יד טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ רעד?
 ןביולג טנעקעג טשינ ןבָאה סע .(ָאנמלעכ ןיא ןדיי ןעװעזַאגרַאפ ןגעוו)
 זַא ,ןבע5 ןופ דנַאר םייב טרעמַאלקעג ךיז ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ יד
 יד ןולב .ןעמענקעװַא ןבעל סָאד ןפוא ַאזַא ףיוא ייז ייב ןעק ןעמ
 םעד טריװרעסכבָא םאזקרעמפיוא טָאה עכלעוו ,טנגוי עטריזינַאגרָא
 "עג עקיזָאד יד ןטלַאהעג טָאה ,רָארעט ןשטייד ןופ סקואוו ןקידרדסכ
 -ַאב רעבירעד טָאה יז .עכעלקריוו ןוא עכעלנײשרַאװ רַאּפ ןשינעעש
 ידכ ,עדנַאנַאּפָארּפ ןופ עיצקַא עטײרב ַא ןריפוצכרוד ןסָאלש
 ןעמוקעגרָאפ זיא 1941 רַאורבעפ ןטימ ןיא .םלוע םעד ןרעלקוצפיוא
 ,/טפנוקוצא דנוב ;ננוי ןופ רעוט עוויטקַא יד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא
 קעמַארבַא ןוא םולב ַאשַארבַא טדערעג ןבָאה גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא
 טשינ ןלעוו רימ זַא ,רָאלק ןעוועג זיא ןעמעלַא רַאפ .,ןיטשנעטרַָאּב
 עכלעוו ,ןדיי ענעי רָאפ הּפרח ַא ןעוועג זנוא זיא'ס ,זָאלצוש ןעמוקמוא
 ףימ .ָאנמלעכ ןיא טיוט םוצ ןריפ טזָאלעג ךיז דנַאטשרעדיװ םוש ןָא ןבָאה
 ָאטעג רעװעשרַאװ רעד זַא ,ןזָאלרעד וצ טשינ ןליוו םעד טַאהעג ןבָאה
 ,"ףצמ ןבעלנע ןַא ןיא ןעניפעג זיא טשינ ןעוו ךיז לָאז

 טגָאזעג טָאה -- "ינק יד ףיוא ןברַאטש טשינ ןלעװ רימ;
 עכלעזַא ןופ רָאנ ,ייז ןופ טשינ ןעמענ רימ ןלעוו ?יּפשייב ַא .קעמַארבַא
 ,"םסָאב רעטלַא רבח רעזנוא יװ ,ןשטנעמ

 ןדיי יד ןענעז ָאנמלעכ ןיא ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא דָארג
 עלַאגעלמוא טימ טּפַאכעג ןסַאב רעטלַא ןעמ טָאה ,וויסַאּפ ןעמוקעגמוא
 ץלַא טימ טרעטַאמעג םיא ןבָאה ןשטייד יד .ענעשעק ןיא ןעגנוטייצ
 -ץגנגעקטנַא ךיז ןזעוו ןצנַאג ןייז טימ רע טָאה ךָאד ,ןעלטימ עטנַאקַאב
 רָאּפ ַא ןופ זיירּפ ןרַאפ םגה ,טכַאמרעביא רעשילַאיטסעב רעד טלעטש
 .ןבעל ןייז ןעװעטארּפָא טנעקעג רע טָאה רעטרעוו

 יד ןעמונעגכרוד ןעוועג זיא טסײג-ףמַאק ןטרידיצעד ַאזַא טימ
 ןַא ,גנוטכינרַאפ-ןסַאמ רעד ןופ ביױהנָא םייב דלַאב טנגוי עשידנוב
 .טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ ןלייט ייב ןעוועג ךיוא זיא גנומיטש עכעלנע
 דלַאב ןרָאװעג טריזילַאער טשינ זיא דנַאטשרעדיװ רעטנּפָאװַאב רעד ביוא
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 ןיא טָאה ןוא עשרַאװ ןיא עיצַאדיװקיל-ןסַאמ רעד ןופ ביױוהנָא םייב

 ןפמַאק עשיאָארעה יד יװ םענרַאפ ןסיורג ַאזַא טַאהעג טשינ ץעגרע

 טשינ ןעוועג סע זיא ,1943 ןיא דנַאטשפיואדָאטעג רעװעשרַאװ ןתעב

 -געק רעד בילוצ ךיוא קינייוו טשינ רָאנ ,רעוועג ןופ ןלעפ ןבילוצ זיולב

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עטיירב דצמ טפַאשרענ

 טקישעגסױרַא זיא סָאװ ,"דנוב , ןשידרערעטנוא ןופ טכירַאב ַא ןיא

 : םעד ןגעוו ךיז טגָאז ,1942 טסוגיױא ןט281 םעד ןליוּפ ןופ ןרָאװעג

 ,דנַאטשרעדיװ ןוויטקַא ןופ ןלַאפ ןעוועג ןענעז טרָאד ןוא ָאד;

 עסיועג ןיא .ןדַאקירַאב ךרוד ןרָאװעג טקידייטרַאפ ןענעז רעזייה

 רעטנפָאװַאב א ןרָאװעג טלעטשעג וליפַא זיא ,שזעיווסעינ לשמל ,טעטש

 טקירנערַאפ רעבָא ןענעז ןלַאפ עטלצנייאראפ עקיזָאד יד .דנַאטשרעדיװ

 גנורעקלעפַאב רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעקידפכית ַא ךרוד ןרָאװעג

 זיולב ןבילברַאפ דנַאטשרעדיװ ןופ ןלַאפ יד ןענעז םעד בילוצ ןוא

 ןעוועג טשינ זיא דנַאטשרעדיױװ-ןסַאמ ַא .ןעגנוניישרעד עשידַארָאּפס

 ,ָאטשינ זיא ןוא

 ,זיא דנַאטשרעדיװיןסַאמ ַאזַא ָאטשינ זיא סע סָאװרַאֿפ הביס יד

 "שיצַאוקַאװע, יד זַא ,ןדערנייא ךיז ןליוו ןדיי עכעלקילגמוא יד סָאװ

 עקיזָאד יד .רעצעלּפ ערעדנַא ןיא ןריפרעבירַא סָאד זיולב טיײדַאב
 "וצסיוא ידכ ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד ךרוד טזיײּפשעג ןוויכב טרעוװ עיזוליא

 רעד ךיוא טקריװ סע .,דנַאטשרעדיװ ןוא ףמַאק וצ ןליוו ןדעי ןשעל

 ערעייז ןוא "טַאר-ןעדוי; ןופ רעדילגטימ) ןטכיש עסיוועג סָאװ ,טקַאפ

 .ןרירנָא טשינ ייז טעוו "עיצַאוקַאװע, יד זַא ,ןייא ךיז ןדער (תוחּפשמ |

 יד סָאװ ,זיא דנַאטשרעדיװ-ןסַאמ ַא ןופ ןלעפ ןופ הביס עטייווצ יד

 ןטידנַאביצַאנ יד זַא ,ןייזטסואווַאב ןלופ םעד ןבָאה ןסַאמ עשידיי עטיירב

 רעוויטקעלָאק ןופ ּפיצנירּפ םעד ןלַאפ עכעלנע עלַא ןיא ןָא ןדנעוו

 -רעדיוו ַאזַא זַא ,רָאלק יז רַאפ רעבירעד זיא סע .טײקכעלטרָאװטנַארַאפ

 יד .עיצוקעזקע רענײמעגלַא ןַא וצ טכַארבעג ףכית טלָאװ דנַאטש

 ןרָאװעג טלעטשעג ןענעז ,דנַאטשרעדיוװ ןוויטקַא ןַא ןלעטש ןליוו עכלעוו

 ןלעטשוצסיוא טכער סָאד ייז ןבָאה יצ :לַאװסיױא ןשיגַארט םעד רָאפ

 סע ןכלעוו ַא ךָאד רשפא ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא טיוט ןרעכיז ַא ףיוא

 ,ןייזטסואוַאב רעד ךיוא טקריו סע .ןעװעטַאר וצ ךיז סנַאש זיא

 גנַאלקּפָא ןייק ןפורסיורַא טשינ ןלעװ ןטקַא-דנַאטשרעדיװ עכלעזַא זַא

 גנונעפָאה ןייק ָאטשינ זיא סע זַא --- רקיע רעד -- ןוא ,דנַאלסױא ןיא

 סָאװ ,ןוויטָאמ יד ןענעז סָאד .ןרעױמ-ָאטעג יד ץוחמ ףליה ףיוא
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 א ןָא טלעוו רעד ןופ קעוַא ןעייג ןשטנעמ ןסַאמ זַא ,וצרעד ןעגנערב
 ,.?ןגעקטנַא ךיז ןלעטש וצ וואורּפ

 ךעלגעמ זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשּפיױא רעסיורג רעד
 ןטימ ןרָאװעג ןעמונעגכרוד ןענעז עלַא ןעוו ,טלָאמעד טשרע ןרָאװעג

 יד ןוא ,ןרילרַאפ וצ סָאװ ָאטשינ יו ייס זיא סע זַא ,ןײזטסואווַאב
 ןרָאװעג טײרפַאב ןענעז קנַאזעג-דנַאטשרעדיװ ןופ רעגערט עוויטקַא

 תמחמ ןענופעג ךיז ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,םעלק רעשיכיסּפ רעד ןופ
 יד וצ ןטערטעגוצ זיא ןעמ .עסַאמ רעשידיי רעד ןופ ארומ-המקנ רעד

 ןוא רעפמעק ןערדַאק יד ןריזינַאגרָא --- ןעגנוטיירגוצ עשיטקַארּפ

 1042 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד .רעוועג ןפַאש
 ,1943 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןוא

 טשינ, -- גנובערטש רעסייה רעד ןופ גנוכעלקריוװרַאפ רעד וצ
 "ןטסיטפנוקוצ, סעּפורג יד טלעטשעג ךיז ןבָאה --- ?ינק יד ףיוא ןברַאטש
 רעד ןופ ןעװעטַאריצּפָא ךיז ןזיװַאב ןבָאה עכלעוו ,"ןטסיפיקס; ןוא
 ערעטלע טימ ןעמַאו ,+ ,1942 רעמוז ןופ עיצקַא-עיצַאדיװקיל רעסיורג
 ךיז יז ןבָאה ןטנעמעלע ערעדנַא ןוא טנגוי רעשיטסינויצ ,ןטסידנוב
 טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי רעד ןיא טריּפורג
 םירָאװ ,הטילּפה-תיראש יד ןעװעטַאר וצ טשינ --- עכַאגפיוא ןַא רַאפ
 םעד ןופ דובכ םעד ןציש וצ רָאנ ,ןעוועג ךעלגעמ טשינ ןיוש זיא סָאד
 ,דיחי םענעבילברַאפ ךָאנ ןדעי ןופ דובכ ןכעלשטנעמ םעד ,קלָאפ ןשידיי
 -טסואווַאב רעד ןופ לָארַאּפ רעד ןרָאװעג זיא -- "דובכ טימ ןברַאטש;,
 ,טנגוי רעקיניז

 טיג געט ענעי ןיא טנגוי רעשידנוב רעד ןופ ןעגנומיטש יד ןגעוו

 עקינייוו יד ןופ ענייא -- רעוט-"טפנוקוצ; ַא וצ ווירב ַא ןיא רעביא

 (לעטלעפ עלעגייפ) ַאקדַאלװ עטרבח ,רעפמעק עגניי ענעבילבעג-ןבעל
 : טביירש יז

 ןייז טנעקעג ןעד טָאה יו ןוא ,טייקשידלעה ןגעוו וטסדער סָאװ;

 סָאד זיא סָאװ ןוא ?טנרעלעג שרעדנַא ךימ ריא טָאה יצ ? שרעדנַא
 עקידנענערב ןוא ׁשַא ןופ ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,טייקשידלעה ַא רַאפ
 רַאפ ךיז ןיב ךיא ? עיצַאנגיזער רעטסערג ןופ טנעמָאמ ןיא תוברוח

 ,בעל ךיא סָאװ ,טמעשעג ךיז ךיא בָאה לָאמנייא טשינ זַא ,הדומ ריד

 ןבעגעגנייא ךיז טָאה ןרעלטיה .ָאטשינ ןיוש ןענעז ערעדנַא יד תעב
 ןעועג טשינ רעבָא זיא רע ,גָאטיײװ ןטסערג םעד ןפַאשרַאפ וצ זנוא
 ךיז ךיא ןָאמרעד ,רעטרעוו יד קידנביירש .ןכערבוצנייא זנוא חוכב
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 ןעוו ,בוט-םוי ַא טעמכ ,דיירפ ןוא האנה יד ןעוועג זיא'ס סיורג יו
 עטשרע סָאד ןריבורּפסיױא ןשיפּפעלק לאכימ טימ ןעגנַאגעג ןיב ךיא
 רעוועג קיטכיוו ַא ןעוועג רעטעּפש זיא סָאװ ,ףָאטש-דניצ טימ לשעלפ
 ,טימרעד טבעלעג טָאה'מ .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ דנַאטשּפױא ןיא
 ."ץלַא ןעוועג זיא סָאד לייוו

 ןסיורג םוצ טרעייטשעגייב ךס ַא רעייז טָאה טנגוי עשידנוב יד
 ,דנַאטשפױאדָאטעג

 -וצ ערַאבלטיממוא יד ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סע רעדייא ךָאנ
 עיצַאטרָאּפעד רעסיורג רעד רַאפ ךָאנ ןוא דנַאטשפיוא םוצ ןעגנוטיירג
 עטיירב ַא ןרָאװעג טריפעג זיא ,עקנילבערט ןייק ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ
 יד ,ןּפורג-ףמַאק עשידנוב ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סע ןוא גנורעלקפיוא
 רעשידנוב רעד ןופ רעוט יד ןעוועג ןענעז ןּפורג-ףמַאק יד ןופ רעריפ
 לבייל ,יקטנירטסָאק לאומש ,ךירדירפ ןמלז ,רענייפ םהרבא :טנגוי
 ןעוועג ןענעז טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא .ןַאמלעדע קערַאמ ןוא רעלכיּפש
 ,ףרָאדשירט לאירבג ,קַאליב קענַאי ,סענָאלב קערוי : וװיטקַא סרעדנוזַאב
 .ערעדנַא ןוא גנילרעּפש ,ץלעּפ ךורב ,יקסווָאזַאר לוולעוו ,אקשורג לקנעי
 -וצ, דנוב-טנגוי ןופ ,"דנוב, ןופ רעדילגטימ טרעהעג ןבָאה ןּפורג יד וצ
 ןפורג-ףמַאק יד ןופ רוטנַאדנעמָאק רעד וצ ."ףיקס, ןופ ןוא "טפנוק
 -רערעטנוא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ יד טרעהעג ןבָאה
 ַאשַארבַא ןוא לימדיינש קערעב ,ןײטשדלָאג דרַאנרעב : "דנובא ןשיד
 טימַאב ךיז טָאה ןעמ) ןעוועג טשינ זיא רעוועג ךס ןייק יו ױזַא .םולב
 ןעמונרַאפ לייוורעד ךיז ןעמ טָאה ,(גלָאפרעד ןָא רעבָא ,ןעמוקַאב וצ
 קערעב ןעוועג ןענעז ןרָאטקורטסניא יד .גנורינערט רעשירעטילימ טימ
 -לעדע קערַאמ ,רעלכיּפש לבייל ,רענייפ םהרבא ,ךירדירפ ןמלז ,לימדיינש
 ךיוא ךיז ןבָאה ןּפורג יד .(שזדָאל ןופ רעטצעל רעד) דניקסעביל ןוא ןַאמ
 רַאֿפ ןשטנעמ ןענערגאו ןוא סעצוװָאּפַאטסעג יד ןריּפשסיױא טימ ןעמונראפ
 : טעברַאעג ןבָאה גנוריּפשסיוא רעד ןיא ."ןעגנוטישרַאפ, עלעוטנעווע
 ,קנַאלב עשטייל ,טַאלבדלָאג ַאקשָאז ,סקַאװ היבצ ,ץישפיל ַאלָאּפ
 -ַאיצָאס עשילױּפ םירבח יד ךיוא יוװ ,ןעגָאבנעלע ַאינַאמ ,ץירָאמ ַאפעטס
 ,ערעדנַא ןוא במָאד קעטעימ ,ץלָאהנערעמ ןַאירַאמ -- ןטסיל

 1942 גנילירפ .טעברַאעג טוג ןבָאה ןּפורג-גנוריּפשסיוא יד
 שמייהעג יד ןעוועג זיא'ס ואוו ,הריד יד ןרָאװעג טקעדעגפיוא זיא
 .טּפַאכעג טשינ םענייק רעבָא ןבָאה ןשטייד יד .,יירעקורד עשידנוב
 94 טימ ןיוש טָאה טנגוי רעשידנוב רעד ןופ שזַאנָאיּפש-רטנָאק רעד
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 טָאה'מ ןוא עיזיוער רעטנַאלּפעג רעד ןגעוו טסואוועג רעירפ העש

 ,טרָא טייווצ ַא ןיא ןגָארטעגסױרַא ץלַא סנטייצַאב

 רעסיורג רעד תעב ןּפורג-ףמַאק יד ןופ טירטסיױרַא רעוויטקַא ןייק
 ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא 1942 רעמוז עקנילבערט ןייק ?עיצַאוקַאוװע;

 : םימעט עקידנגלָאֿפ בילוצ

 ,1942 ילי ןט98 םעד ,עיצקַא רעד ןופ םביֹוהנָא םייב דלָאב

 -ַאגרָא עשידיי יד ןופ רעייטשרָאפ יד ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא

 ןטערטרַאפ ןעוװעג ןענעז ןעגנוטכיר !עשיטילָאּפ עלַא .סעיצַאזינ
 -רעדיוו ןויטקַא ןַא ןלעטש ןופ עגַארפ יד ןרָאװעג ןביוהעגפיוא זיא טרָאד
 ןופ רעיײטשרַאפ יד זיולב טגָאזעגסיורש ךיז ןבָאה םעד רַאפ ,דנַאטש

 יד .ןגעק ןעוועג ןענעז ערעדנַא עלַא .ץולחה ןוא רמושה ,"דנוב;

 רעד ןופ ןסַאמ עטיירב ייב קרַאטש ןעוועג טלָאמעד זיא טּפַאשרענגעק
 זנוא טעו סָאדק :טהנעטעג ןבָאה עכלעוו ,גנורעקלעפַאב רעשידיי

 ןלעוו ןשטייד יד .ןריטרָאּפעד ןעמעלַא טעװ ןעמ ,ןכַאמ ךעלקילגמוא
 ."ןעמעלַא ףיוא דנַאטשרעדיװ ןרַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןפרַאװ

 טנגוי עשידנוב עצנַאג יד .רעוועג ןייק ןעוועג טשינ זיא םעד ץוחַא

 "וצ ןעוועג זיא סָאװ ,רעוועג ףיוא קידנטרַאװ ,טריזיליבָאמ ןעוועג זיא
 "יקסא ןוא "ןטסיטפנוקוצ, עלַא .ןעמוקעגנָא טשינ זיא ןוא ,טגָאזעג

 טָאטש ןופ ןטקנוּפ ענעדישרַאפ ןיא טריזיליבָאמ ןעוועג ןענעז ?ןטסיפ

 יז ןענעז תעל-תעמ ירד .ןלעפַאב ןוא רעוועג ףיוא טרַאװעג ןוא
 -יצעד ַאזַא ןעועג זיא גנומיטש רעייז .,טייקטיירג-ףמַאק ןיא ןעוועג

 יד ףיוא טריפרַאפ ייז ןבָאה טייקידלודעגמוא רעייז ןיא זַא ,עטריד
 ךיז טָאה עכלעוו ,יײצילָאּפ רעשידיי רעד טימ ןגעלשעג עכעלטע ןסַאג

 .עקגילבערט ןייק ןדיי יד ןריפסיורַא ןופ עיצקַא רעד ןיא טקילײטַאב

 ,ףמַאק ןטנפָאװַאב םענעפָא ןיא ןטערטסױרַא קידנענעק טשינ
 ןעװעטַארוצּפָא עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז טנגוי עשידנוב יד טָאה
 ןפיוא ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעטרבח ןוא םירבח רעמ סָאװ
 ַא .עקנילבערט ןייק ןריפּפָא םוצ סענָאגַאװ יד ייב ?ץַאלּפ-גַאלשמוא,
 רעטער עקינייא ;ןעװעטַארוצּפָא ןבעגעגנייא ךיז טָאה לָאצ עסיוועג
 ,תונברק ןלאפעג ןיילַא ייברעד ןענעז

 ךָאנ ענעבילבעגרעביא יד טשרעהַאב טָאה סָאװ ,טסייג ןגעוו
 רעד ןופ רעטרעוו יד ןגָאז תודע ןלָאז ,עיצַאטרָאּפעד רעסיורג רעד

 1942 רעבמעטּפעס ןט6 םעד ,ןָאטנרעּפ עטור "עקטסיטפנוקוצג רעטלַא
 וצ ךיז ןפורעג ןדיי רעװעשרַאװ ענעבילבעגרעביא עלַא ןעמ טָאה
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 ןופ ןכַאמ וצ ידכ ,ףָאהנעמַאז ןוא עשנעג ןופ טנגעג רעד ןיא ןלעטש
 ,טיוט םוצ רעוו ןוא ןבעל םוצ רעוו -- "עיצקעלעס/, עקידרעטייוו ַא ייז

 :עלעגניי ריא וצ טגָאזעג ןָאסנרעּפ עטור ןַאד טָאה ץַאלּפ-למַאז ןפיוא
 .סעכעלקערש סעּפע ןעשעג דלַאב טעװ סע .,ארומ ןייק טשינ בָאה ,ַאקינ;

 ןזָאל טשינ ךיז ןלעװ רימ רעבָא ,ןענעגרהרעד עלַא זנוא ןעמ ליוװ ָאד
 םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא) ."ייז יוװ קרַאטש ױזַא ןגָאלש ןלעוו רימ
 -ָאטעג יד ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד עדייב ןענעז

 ,(ןרעיומ

 וצ ןסָאלשַאב 'דנוב; רעד טָאה 1942 רעבָאטקָא ןט18 םעד

 ינַאגרָא-ףמַאק עמַאזניימעג ַא ץולחה ןוא רמושה ןטימ ןעמַאזוצ ןפַאש

 -ךינידרָאָאק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ .עיצַאז

 ןפיוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עלַא ןופ טעטימָאק

 ,טירטסױרַא ןטנּפָאװַאב ַא ןטיירגוצ ןופ ןדָאב

 רענעי ןגעוו ךיז טגָאז "דנוב, ןשידרערעטנוא ןופ טכירַאב ַא ןיא

 : טייצ

 רעבָא ,עיצַאזינַאגרָא עסיורג ַא טַאהעג טלָאמעד ןיוש ןבָאה רימ,

 ןעוועג זיא ןָאיַאר רעטשרעב ןופ טנַאדנעמָאק רעד .רעוועג קינייװ

 טניואוועג ןבָאה סע ואוו ,טנגעג רעד ןופ טנַאדנעמָאק ,קַאלירג לארשי

 זיא ,,סנעבעט ןוא ץלוש; קירבַאפ רעשטייד רעד ןופ רעטעברַא יד

 רעבָא ,ןּפורג טַאהעג ןענָאיַאר עלַא ןיא ןבָאה רימ .וװַאּפ המלש ןעוועג
 רעניילק רעטשרע רעד טנפָאװַאב טשינ ןעוועג ,רעדייל ,ןענעז ייז

 ןיא ןלױּפ ןשידרערעטנוא ןופ ןעמוקעגנָא זיא רעוועג טרָאּפסנַארט

 טקידירפַאב טשינ רעבָא טָאה טרָאּפסנַארט רעד ,1942 רעבמעצעד

 ,"ןשינעפרעדַאב יד ןופ קלח לטסטרעדנוה ַא וליפַא

 קערַאמ רעביא טיג ןּפורג-ףמַאק יד ןופ גנולייטנייא רעד ןגעוו

 -רעטשרעב ןופ גנוריפנָא יד ןעמונעגרעביא ןבָאה רימ : ןַאמלעדע

 ,ַאקסרעי ַאטנעיװש ןופ רעזייה ןקָאלב ןעמונעגמורא טָאה רע) ןָאיַאר

 לארשי ןעװװעג זיא טנַאדנעמָאק רעד ,רענַאקשיצנַארפ ןוא ַאװָאלָאװ

 ןוא ,(וַאּפ המלש טנַאדנעמָאק) סנעבעט ןופ ןקירבַאפ יד ,(קַאלירג

 שרעק כייל טנַאדנעמָאק) ַאטסָארּפ ףױא ?ָאטעג םעניילק, ןיא

 קערוי ,ןײטשדלָאג ,ץלעּפ .ב :ןעוועג ןענעז ןּפורג-ףמַאק ןופ רעריפ

 לװלעוו ןוא יקצינלעימכ .נ ,רענייפ םהרבא ,קַאליב קענַאי ,סענָאלב

 ,יקסווָאזָאר
 סױרַא טנגוי עשידנוב יד טזייוו סעיצקַא ערענעלק ענעדישרַאפ ןיא
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 1949 רעבמעווָאנ ןטימ ןיא ןעמ טָאה ,לשמל ,ױזַא ,טסייג-ףמַאק ריא
 יז ןוא רעטעברַא טרעדנוה רָאּפ ַא ןקירבַאפ יד ןופ ןעמונעגסױרַא
 ןיא .טנגעג רענילבול ןופ ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא טקישעג
 עטעװעטַארקרַאפ יד ןכָארבעגסיױא יקסווָאזָאר לוולעוו טָאה געוו ןטימ
 ןוא ךעלדיימ 7 ןפרָאװעגסױרַא גנַאג ןטימ ןיא ןוא ןָאגַאװ ןופ רעטסנעפ
 -עג זיא טרָאּפסנַארט ןטייווצ ַא ןופ .ןעגנורּפשעגסױרַא ןיילַא ךָאנרעד זיא
 רעדנַא ןוא שיפּפעלק לַאכימ ,ןַאמטױק השמ ןָאגַאװ ןופ ןעגנורּפש
 ןיא .עשרַאוװ ןיק ןעמוקעגקירוצ דלַאב ןענעז ייז .םירבח
 תעב ,ןטקַא-שזַאטָאבַאס ןוא -רָארעט ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענעז ָאטעג
 -עג םירמוש עשטייד יד ןבָאה ּפַאש-ײרעלָאטס ַא ןיא עיצקַא ַאזַא רענייא
 -ףמַאק רעד ןופ רעדילגטימ יירד זיױה-טסערַא ןיא טצעזעגנייא ןוא טּפַאכ
 לאירבג ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא עפורג ַא טָאה טכַאנייב .עּפורג
 ,עטריטסערַא יד טײרּפַאב ןוא ךָאװ עשטייד יד טנפָאװטנַא ףרָאדשירפ

 רעטשרע רעד רָאפ טמוק 1943 רַאונַאי טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 יד ןרידיווקיל וצ וצ ןטערט ןשטייד יד .סיױטשנעמַאזוצ רעטנּפָאװַאב
 ,ןפורג ףמָאק עקינייא סױרַא ןטערט סע .ןדיי רעװעשרַאװ טשער
 ןוא רעגַאל-רעוועג ןלַארטנעצ ןופ תונכש ןיא טניואוועג ןבָאה עכלעוו
 ןשיווצ זיא ןפמָאק עטשרע עקיזָאד יד תעב .טירטוצ ַא םיא וצ טַאהעג
 ,גנולײטּפָא-ףמַאק רעשידנוב ַא ןופ רעריפ רעד ןלַאּפעג ךיוא ערעדנַא
 םהרבא ,"טפנוקוצא ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ רעד
 :ןעמוקעגרָאפ טלָאמעד ןענעז ןסױטשנעמַאזצ עסיורג 4 .רענייפ
 ןוא 84 ַאלימ ,44 ַאקסוָאנַארומ ,40 סַאג-ףָאהנעמַאז ףיוא ןפיוה יד ןיא
 ,22 רענַאקשיצנַארפ

 ןַאמלעדע קערַאמ טלייצרעד -- ןּפורג-ףמַאק ערעזנוא ןופ ענייא,
 ןרָאװעג טּפַאכעג זיא ,טַאהעג טשינ רעוועג ןייק ךָאנ טָאה עכלעוו ---
 ײז ןעמ טָאה רעטעברַא ערעדנַא טימ ןעמַאװצ .ןשטייד יד ךרוד
 סענָאגַאװ יד ןיא ןיײגנירַא ןרַאפ ."ץַאלּפ-גַאלשמוא, ןפיוא טריפעג
 -עג טשינ רע טָאה ךס ןייק .עדער עצרוק ַא ןטלַאהעג ץלעּפ .ב טָאה
 זיא גנוקריוו יד .עקרַאטש ןעוועג ןענעז רעטרעװ יד רעבָא ,טדער
 ןיא ןײרַא טשינ רענייק זיא ןשטנעמ 00 רעביא ןופ זַא ,ַאזַא ןעוועג
 ןילַא טלָאמעד טָאה ,עקנילבערט ןופ ףעש רעד ,ןעּפיע ןַאװ ,ןָאגַאוװ
 ,ןדיי יד ןזיוועג טָאה עּפורג עקיזָאד יד .טרָא ןפיוא ןסָאשרעד עלַא
 ףרַאד'מ ןוא ןעמ ןעק ןעגנוגנידַאב עלַא ןיא ,קידנעטש ןוא םוטעמוא זַא
 ,"ןשטייד יד ןלעטשנגעקטנַא ךיז
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 םעד ןשטייד יד ףיוא ןרעדָאפ 1949 רַאורבעּפ ףוס ןעווע
 -רַא טנזיוט ןופ ךיז ןדלעמ ,ןרָאפוצסױרַא ןַאמלַאה ןופ ּפַאש-יירעלָאטס
 -רעביא ןטסיירד ַא ןפורג-ףמַאק 2 סיוא ןריפ טכַאנייב ,28 זיולב רעטעב
 טָאה עיצקַא רעד ןיא) ּפַאש ןופ ןעניזַאגַאמ יד רעטנוא ןדניצ ןוא לַאפ
 ןשטייד יד טָאװ ,ןדָאש רעד .,(ףרָאדשירפ רבח רעד טקילײטַאב ךיז
 ,"סיטָאלז ןָאילימ ַא ןפָארטַאב טָאה ,ןטילעג ןבָאה

 ןטיירג ןעמונעג טפַאהרעביפ ךיז ןעמ טָאה ןטייז עדייב ןופ
 טימ רעדניברַאפ עטסויטקַא יד .גנוטסעמרַאפ רעקיטליגדנע רעד וצ
 טריזינַאגרָא טָאה רע) ךירדירפ ןמלז : ןעוועג ןענעז טייז "רעשירַא; רעד
 -געמעלעצ לקנעי ,שיפּפעלק לאכימ ,(טרָאפסנַארט-רעװעג ןטשרע םעד
 ,ערעדנַא ןוא (ַאקדָאלװ) לעטלעּפ עלעגייפ ,יקס

 ןיא טָאה -- ןַאמלעדע קערַאמ רעביא טיג -- שיפּפעלק לאכימ,
 ייוצ) ,נ ,ר ,וװ ןוא ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד טימ גנוקידנעטשרַאפ
 ןסיורג ןיא טריזינַאגרָא (.ס .ּפ .ּפ רעשידרערעטנוא רעד ןופ ןלייט
 ףָאטש-דניצ ןוא ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא ןופ ףיוקנייא םעד בַאטשסַאמ
 ןײרַא ָאטעג ןיא סָאד ןריפרעביא ןכָאנ .,(ןיזנעב רעטיל 2000 לשמל)
 ,ךעלשעלפ-דניצ ןוא ןטַאנַארג ןופ קירבַאפ ַא טגיילרַאפ ָאד רע טָאה
 ךָאד טָאה ,עטושּפ ַא ןוא עוויטימירּפ ַא ןעוועג זיא עיצקודָארּפ יד םגה
 -ייפ םעד טקרַאטשרַאפ קידנטיײדַאב רעוועג טריצודָארּפ לָאצ עסיורג יד
 -כרוד זיא רעפמעק יד ןופ ןדעי ףיוא .ןעגנולײטּפָא ערעזנוא ןופ חוכ-רע
 ,ןליוק 18 -- 10 טימ רעװלָאװער ןייא וצ ןעמוקעגסיוא ךעלטינש
 ןדעי ףיוא .ךעלשעלפ-דניצ ליפיוזַא ךרעב ןוא ןטַאנַאוג 8 -- 4 ַא
 ןייא ןעוועג זיא ָאטעג ןצנַאג ןיא .ןסקיב 3 -- 2 ַא ןעוועג ןענעז חטש
 קעװַא שיפּפעלק לאכימ זיא 1943 ןיא) ."טעלָאטסיּפ ױעשיטַאמָאטיױא
 עיצקודָארּפ יד ךיז ןענרעלוצסיוא .ס ,ּפ .ּפ ןופ סרוק ןלעיצעּפס ַא ףיוא
 ,(רעוועג-סיירפיוא ערעדנַא ןוא ןטַאנַארג ןופ

 -טשינ ייווצ יד ןשיוצ גנוטסעמרַאפ עסיורג יד ןעמוקעג זיא'ס
 לירּפַא ןט19 םעד ,טכַאנייב סע ךיז טָאה ןביוהעגנָא .תוחוכ עכיילג
 ןופ ןעגנודלעמ עטשרע יד ןעמוקעגנָא ןענעז רעגיײזַא ייווצ ,3
 18 טימ .ןָא ןעמוק ןשטייד יד זַא ,סנטסָאּפ-ךַאװ עטקורעגסױרַא יד
 ןוא סעיציזָאּפ ערעייז ןעמונרַאפ ןּפורג-ףמַאק יד ןבָאה רעטעּפש טונימ
 יד ץזָאלרַאפ וצ ןרָאװעג טרימרַאלַא זיא גנורעקלעפַאב עליוויצ יד
 ןשטייד יד ןבָאה טכַאנ עצנַאג ַא ,ןשינעטלעהַאב יד ןיא ןירַא ןוא תוריד
 טימ ייז ןענעז ירפ רעד ןיא ? ןוא ןגנַאגנײרַא יד ייב טרימרָאפ ךיז
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 ןרעיומ יד ץוחמ .ָאטעג ןיא ןייֹרַא סָאטױא עטרעצנַאּפעג ןוא ןעקנַאט
 ,עירעליטרַא טלעטשעגסיוא ייז ןבָאה ָאטעג ןופ

 טשינ ןענעז רימ -- ןַאמלעדע קערַאמ טלייצרעד -- ןיינ רעבָא;
 זױלב ןבָאה רימ .טשַארעביא טשינ ךיוא ןוא ןקָארשרעד ןרָאװעג

 .ןעמוקעג דלַאב זיא רע .טנעמָאמ ןקידנכערּפשטנַא ןפיוא טרַאװעג
 ,ףָאהנעמַאז ןוא ַאלימ קע םייב טלעטשעגקעװַא ךיז ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 ףיוא טרידַאקירַאברַאפ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןּפורג-ףמַאק יד ןבָאה
 ןבָאה סע .רעייפ ןטרירטנעצנָאק ַא טנפעעג ,סַאג רעד ןופ ןעלקניוו ריפ יד

 ןליוק סעירעס ,עיצקודָארּפ רענעגייא רעזנוא ןופ ןטַאנַארג ןסירעגפיוא

 רעטייוו ץעגרע ,טפול יד ןטינשעג ןבָאה טעלָאטסיּפ ןשיטַאמָאטיױא ןופ

 ןשטייד יד .ןביוהעגנָא סע ךיז טָאה יֹװַא ,ןסקיב טּפַאלקעג ןבָאה

 סָאג רעד ףיוא .טכַאמרַאפ זיא געוו רעד רעבָא ,ןפיולטנַא ןוואורפ

 ַא ךָאנ ןכוז ענערָאװעג לוצינ יד .םיגורה עשטייד טימ לופ זיא

 לקניװץוש סָאד .ןרעיױט ןוא רעבלעוועג עטנעָאנ יד ןיא ץוש
 ןיא ןירַא ןריפ טייל- .ס .ס "עשידלעהפ יד .טשינ רעבָא טפלעה

 9 ןופ ךעלטשער יד עכלעוו ןופ ץוש ןרעטנוא ,ןעקנַאט עיצקַא רעד
 יז ךיוא רעבָא .גוצקיר "ןכיירגיז, םעד ןביױהנָא ןפרַאד טעינַאּפמָאק

 טנערברַאפ זיא קנַאט רעטשרע רעד .,קילג סיורג ןייק טשינ ןבָאה
 ערעדנַא יד .לשעלפ-דניצ ַא סרעזנוא ןופ סיירפיוא ןָא ןופ ןרָאװעג

 ,ןשטייד יד ןופ לרוג רעד .סעיציזָאּפ ערעזנוא וצ טשינ ךיז ןרעטנענרעד

 ַא יא ףָאהנעמַאז -- .ַאלימ "לסעק, ןיא טכַאמרַאפ ןענעז סָאװ
 ,סױרַא טשינ קידעבעל ןענַאד ןופ זיא רענייא ןייק .רעטעמתחעג

 ,("דגוב, ןופ) ץלַאזורג בייל ןופ ןּפורג-ףמַאק יד טפמעקעג ָאד ןבָאה סע

 ,(רורד ןופ) קערעב ,("דנוב, ןופ) גרעבכָאה דוד ,(רמושח ןופ) קעדרעמ
 עטייוצ א ןעמוקעגרָאפ ןיא קיטייצכיילג .(ר .ּפ .0 ןופ) לעװַאּפ

 ָאד ןבָאה ןּפורג-ףמַאק ייווצ .עשנעג ןוא סעקוװעלַאנ קע םייב טכַאלש
 -עג טָאה ףמַאק רעד .ָאטעג ןיא ןײגנירַא ןשטייד יד טזָאלעג טשינ
 ."טולב ןשטייד ןיא טקייועג ךיז טָאה סַאג יד, ,"העש 7 טרעיוד

 המחלמ רעשטייד-שידיי רעד ןופ ביױהנָא רעד ןעזעגסיוא טָאה ױזַא

 -עירעליטרַא ןשירעדרעמ טימ ,ןעקנַאט טימ 1943 יַאמ --- לירּפַא ןיא
 טָאה ןעגנודָאל-טימַאניד טימ ,ןענַאלּפָארע ןופ סעבמָאב טימ ,רעייפ
 ענייא טעטכינרַאפ ןעמ טָאה ,ןטייווצ ןכָאנ זיוה ןייא טרעטשעצ ןעמ

 עכלעוו ,רעפמעק-ָאטעג יד ןופ סעיציזָאּפ-ףמַאק יד רעטייווצ רעד ךָאנ

 ,םעטָא ןטצע5 םעד זיב ,ליוק רעטצעל רעד זיב ןגָאלשעג ךיז ןבָאה
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 צקידנענערב יד ןופ ןעמַאלפ יד טימ ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורא

 ןביג -- ןעמעטָא וצ טפול ןָא ,רעסַאװ ןָא ,ןסע ןָא ,ןליוק ןָא ,רעזייה
 ,ןטייוצ ןכָאנ רענייא ןלַאפ ייז .רעטנוא טשינ ךָאנ רעפמעק יד ךיז
 ןוא .טנגוי רעשידיי רעװעשרַאװ רעד ןופ םולב יד םוא-טמוק סע

 גנַאגרעטנוא ןוא טיוט ןופ רַאמשָאק םעד ןיא ,םונהיג םעד ןיא טָא
 יַאמ ןט1 םעד ןרעייפ וצ טנגוי עשיטסילַאיצָאס יד טשינ טסעגרַאפ

 סעדער עצרוק ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז 1943 יַאמ ןט1 ןופ טנװָא ןיא
 ,"לַאנָאיצַאנרעטניא, םעד ןעגנוזעג טָאה'מ ןוא

 "סָאנָאיצַאנרעטניא , רעד ןרָאװעג ןעגנוזעג טשינ זיא ךָאנ לָאמנייק,
 -עגמוא זיא סע ואוו ,טרָא ןַא ןיא ,ןעגנוגנידַאב עשיגַארט עכלעזַא ןיא

 ,גנַאעג רעד ןוא רעטרעװ יד .קלָאפ ַא םוא-טמוק סע ןוא ןעמוק

 תודע ןבָאה ,תוברוח עטנערברַאפ יד ןשיוצ טכליהעגּפָא ןבָאה סָאװ
 -רָאפ עכלעוו ,טנגוי עשיטסילַאיצָאס יד טפמעק ָאטעג ןיא זַא ,טגָאזעג

 קערַאמ) "טיט ןופ קילבנָא ןיא וליפַא םעד ןגעװ טשינ טסעג

 | .(ןַאמלעדע
 סע לרוג סנעמעוו ףיוא ,יד ןבעל רעייז טקידנערַאפ ןבָאה ױזַא

 -רעקרַאפ ןבָאה עכלעוו יד ,"דובכ טימ ןברַאטש, וצ ןלַאפעגסיוא זיא
 ןענופעג טיוט םעד טָאה ס רעוו .קלָאפ רעייז ןופ עדריוו יד טרעּפ

 ןשידיי ןקידנזיורב לָאמַא ןופ תוברוח יד רעטנוא רעװ ,ןעמַאלפ יד ןיא

 ןעגנורּפשעגפיורַא -- שיפּפעלק לאכימ יװ -- זיא'ס רעוו ןוא ,עשרַאװ
 ןליוק טימ ןלַאפעג ןוא רעפרַאװנליױק ןשטייד ןקידנסיש ַא ףיוא ךיילג
 ,ּפיז ַא יו טרעכעלעגכרודַא
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 זיא עּפָארײא ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טייהרעמ יד

 טעדרָאמעגסוא קיטולבטלַאק המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךשמב
 לוצינ םיוק ןענעז -- ןלױּפ -- בֹושי ןשידיי ןטסערג ןופ .ןרָאװעג
 -סיוא עקיטולבטלַאק עקיזָאד יד ,ןדיי 100 עדעי ןופ 10 ךרעב ןרָאװעג
 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ךערברַאפ רעטסערג רעד זיא גנוטָאר

 טקעריד יד זיולב טשינ טקיטסעלַאב סָאװ ,ךערברַאפ ַא ! טייהשטנעמ
 תמחמ -- טלעוו עצנַאג יד ךיוא רָאנ ,ןשטייד-יצַאנ יד -- עקידלוש

 ןיא ןגייושליטש ןוא טייקטרעדורעגפיוא טשינ ריא ,טײקוויטקַאמוא ריא
 .ןעמוקעגרָאּפ זיא דרָאמ-ןסַאמ רעד תעשב ןרָאי יד

 ןופ ןדיי יד טצײלפרַאפ טָאה סָאװ ,םָארטשיגנוטכינרַאפ ןיא

 עשידיי יד ןעמוקעגמוא ךיוא זיא ,1948 --- 1939 ןרָאי יד ןיא עּפָאריײא
 םעד ןיא טלייצרעד טרעוװו סע רעכלעוו ןגעוו ,טנגוי עשיטסילַאיצָאס
 ןגעוו ,ןענעכייצרַאפ וצ ןעמענ סנעמעלַא ךעלגעמ טשינ זיא'ס .,ךוב

 ָאד טרעוו לָאצ עניילק רעייז ַא זיולב .ןלייצרעד וצ םישעמ ןוא ןבעל סנדעי
 -ינשרַאפ ןוא ןלופסגנונעפַאה ַא ןופ ןטנַאטנעזערּפער יװ ,ןבירשרַאפ
 וצ עיסימ יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה סָאװ ,רוד ַא ןופ ,רוד םענעט

 וצ ,ןשטנעמ ןשיװצ ןעגנואיצַאב עכעלרע ןוא ענייש ןופ רעיוב ַא ןייז
 יד ןופ םישעמ ןוא ןעקנַאדעג יד .ןעמעלַא רַאפ םולש ןוא קילג ןפַאש

 -מוא עלַא ןופ םוטנגייא עקידתוֿפתושב סָאד ןענעז עטנָאמרעד רעטייוו
 ךרוד ןבָאה סע סָאװ ,החּפשמ רעסיורג רעצנַאג רעד ןופ ,ענעמוקעג

 ןוא ןרערט ןיא ,גנוגייצרעביא רעפיט ןוא דיירפ רעקיטכיל ןיא ןרָאי
 -עג ןבָאה עכלעוו ,עכעלטנגוי רעטנזיוט רעקילטנעצ יד ןפַאשעג טולב
 ןוא "דנוב, ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ןברָאטשעג ןוא טפמעקעג ,טבעל
 טומ םענעקַארשרעדמוא ,ןטַאט עשיאָארעה ערעייז טימ ."טפנוקוצ,
 עטכישעג רעד ףיוא המיתח יד טגיילעג ייז ןבָאה ץרַאה ןופ טולב ןוא

 ,גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ

 ספס
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 םולב ַאשַארבַא

 טָאה טרָאד .ענליוו ןופ טמַאטשעג טָאה םולב (ַאשַארבַא) םהרבא
 -נעעג עיגלענ ןיא ,עיזַאנמיג רעכעלטלעוז-שידיי רעד ןיא טנרעלעג רע

 "וצ ןעמוקעג ךיילג זיא רע .רעינישזניא סלַא םוקינכעטילָאּפ םעד טקיד
 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא קיטעט ןייז וצ ידכ ,ןלױּפ ןייק קיר

 טימ ןעמַאזוצ זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןיא ךיז טצעזַאב םולב רבח
 דנוב-טנגוי ןיא ןוא "דנוב, ןיא ויטקַא אקצילעיב ַאבויל יורפ ןייז
 רעװעשרַאװ יד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא ןרָאי עגנַאל ."טפנוקוצ;
 טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ךיוא יו ,"טפנוקוצ ,/ ןוא "דנוב, ןופ ןטעטימָאק
 -עלטלעוו-שידיי יד ןיא רעוט ַא ןוא ןלוּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ
 ןרָאװעג טױרטרַאפנָא םיא זיא גירק ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .ןלוש עכ
 --- עשרַאװ ןופ ןלייט עטסמירָא יד ןופ םענייא ןיא טעברַא עשידנוב יד
 טלייוועגסיוא 1938 ףוס זיא רע ןענַאװ ןופ ,ןָאיַאר רענלַאמכָארק ןיא
 ,טַאר-טָאטש םוצ ןַאמטַאר-רעטערטרַאפ סלַא ןרָאװעג

 םולב זיא ,רעטרַאצ ןוא רעלעדייא ןַא ,ןסיוו ךס ַא טימ שטנעמ ַא

 טָאה רע .ערעדנַא טימ ןעגנואיצַאב יד ןיא טושּפ ןוא ךעלביל ןעוועג
 ,טלַא ןוא גניי ייב טקעּפסער סיורג ןברָאװרעד ךיז

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןיא לָאר ןייז ןעוועג זיא סיורג רעיוהעגמוא

 ןופ ןטעטימָאק-לַארטנעצ עשידרערעטנוא יד ןופ דילגטימ ַא .המחלמ
 עטשרע יד ןופ ןעוועג רע זיא ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןוא "דנוב
 ףוג ןקנַאלש ןייז ףיוא ןוא גנוגעוַאב רעמייהעג רעד ןופ רעגייל-טנורג
 עלַא ןיא .טסַאל-טפַאשרעריפ רעד ןופ קלח ןקידנטיײדַאב ַא ןגָארטעג
 טָאה רע .טקילײטַאבטימ ןעוועג רע זיא "דנוב, ןופ סעיצקַא עסיורג

 רעד ןופ ןזיירק עלַא ייב גנונעקרענָא ןוא עיטַאּפמיס ןברָאװרעד ךיז
 ןבָאה ָאטעג ןופ סױרַא ןענעז עכלעוו ןדיי .גנורעקלעפַאב רעשידיי
 ןשיווצ ןָאזרעּפ ערַאדנעגעל ַא זיא םולב ַאשַארבַאק : ןבעגעגרעביא
 ןטײרּפשרַאפ וצ ןעוועג רע זיא עטשרע יד ןופ ."ָאטעג ןיא ןדיי יד
 -ראפ 1940 טסכרַאה ןופ .דנַאטשרעדיװ ןטגפָאװַאב ןופ קנַאדעג םעד
 עשידיי עלַא ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק םעד ןיא "דנובא םעד רע טערט
 ןעמונעג ליײטנָא ,דנַאטשּפױא-ָאטעג ןיא טקילײטַאב ךיז .סעיצַאזינַאגרָא
 םגה ,ןעגנוליײטּפָא עשטייד יד ףיוא רעפמעקדָאטעג יד ןופ ףירגנָא ןיא

 -ןומפיוא רעקיטסייג א ןעוועג ,ןגָארטעג טשינ רע טָאה רעוועג ןייק
 טימ ןעמַאזוצ ,דנַאטשפיוא ןכָאנ .ןדלעהיָאטעג עגניי יד ןופ רערעט
 ַא ןיא .,טייז "רעשירַאפ רעד ףיוא סיורא רעפמעקדָאטעג עפורג ַא
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 ,טגנערבעגמוא ןוא טּפָאכעג ָאּפַאטסעג יד םיא טָאה םורַא טייצ רעצרוק
 ןיא ,האוצ ַא רעדניק 2 ןוא יורפ ןייז וצ טקישעגסױרַא טוט ןרָאפ
 בָאה ךיא זַא ,ליפעג ןטימ ברַאטש ךיא, :טגָאזעג טָאה רע רעכלעוו
 ביילב וצ ןבעגנייא ךיז טעװ ךייא ביוא ,אבויל .טליפרעד טכילפ ןיימ
 ןיא רעטָאפ רעייז ןופ טעברַא רעד ןגעוו רעדניק יד לייצרעד ,ןבעל
 ,"גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד

 עשרַאװ ןיא גנוריגער עשיליוּפ עשירָאזיװָארּפ יד טָאה 1945 ןיא
 יטוטריוװא גנונכייצסיוא עשירעטילימ עכיוה יד טמיטשַאב םיא רַָאפ
 ,"ירָאטילימ

 שיפפעלקי לאכימ

 ןרעטלע יד .עשינבר-שידיסח א -- דצ סרעטָאפ ןופ החּפשמ ןייז

 ןוא ןסקַאװעגסױא זיא לאכימ ,ןטסידנוב עוויטקַא עקירָאיזגנַאל ---

 -- גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא

 רעד ןיא ןוא "ןעגניר; עּפורג רעשיטנעדוטס ,"טפנוקוצ, רעד ןיא

 ןעגנובערטש ןָא רענעדײשַאב ַא ,"ןרעטשנגרָאמ , עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס

 ,ץענערג ַא ןָא קיטומ ןוא יירטעג ,ןקורוצסיױרַא ךיז

 ,1954 ןיא ןזיוװעגסירַא רע טָאה טייקשידלעה עכעלנעזרעּפ ןייז

 יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה רע ןעוו ,גנוציילפרַאפ רעסיורג רעד ןיא

 עטַאכ רעקידנעמיווש ַא ןופ ןוא ץעיַאנוד ךייט ןופ ןעמָארטש עקידנסייר

 ןכרוד םיא טָאה טַאיװָאּפ ןופ ַאטסָארַאטס רעד .דניק א ןעמונעגסױרַא

 .טייקשידלעה ןוא שפנ-תריסמ ןופ רעטסומ ַא יו טלעטשעג ָאידָאר

 ןעמ טָאה ,רַאפעג טָארד סע ואוו ,טרָאד ןייג וצ טיירג קידנעטש

 -יטנַא יד טימ ןגעלשעג ןוא דנַאטשרעדיװ ןיא ןפָארטעג דימת טיא

 ,םוקינכעטילָאּפ רעװעשרַאװ ןיא ןטנעדוטס עשיטסישַאפ-שיטימעס

 רעד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה לאכימ .טרידוטש טָאה רע ואוו

 -ָאראנ, רעטַאעט ןשיליױּפ ןיא טנגוי רעשידנוב ןופ עיצַארטסנַאמעד

 .ינילָאסומ רָאטַאטקיד ןשיטסישַאּפ ןופ עסעיּפ ַא ןריפפיוא ןתעב "יוװָאד

 שיפּפעלק לאכימ טָאה המחלמ רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא

 -ישזניא סלַא ןטעברַא קעװַא רע זיא טרָאד ןופ .גרעבמעל ןיא טכעלעג

 טזָאלרַאפ רע טָאה טייצ רעצרוק ַא ךָאנ .סַאבנָאד ןופ סנבורג יד ןיא רעינ

 -סיוא ןכָאנ .גרעבמעל ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא ןוא דנַאברַאפ-ןטעװַאס

 ןיא טלעטשעג ךיז שיפּפעלק טָאה ,גירק ןשיטעװָאס-שטייד ןופ ךורב

 ןיא "דנוב, ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רעד טימ גנודניברַאפ
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 ַאניג -- רעטסעווש ןוא דניק ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא ןוא עשרַאװ
 ,טָאטשםייה ןייז ןיא קירוצ ןעמוקעג ---

 "וצ םייב לָאר עקיטכיו סרעדנוזַאב ַא טליּפשעג רע טָאה ָאד

 טימ טריפעגנָא טָאה רֶע ,דנַאטשפיא-ָאטעג ןסנּפָאװַאב םעד ןטיירג

 ןַא טריזינַאגרָא ךיוא ןוא ָאטעג ןיא רעוועג ןעגנערב ןופ עיצקַא רעד

 ןיא .אפוג ָאטעג ןיא עיצינומַא ןוא רעוועג ןופ עיצקודָארּפ ענעגייא
 ןזיועגסיױרַא ןוא לײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג רע טָאה ןפמַאק יד

 | ,טייקטסיירד ערעדנוזַאב

 ןופ קָאלב-רעזייה ןיא .טכַאלש ןיא ןענופעג רע טָאה טיוט םעד

 ַא ףיוא זיא (ַאװָאלָאװ --- ַאקסרעי ַאטנעיווש) ןטַאטשרַאװ-רעטשרעב יד
 ןוא ןדיי יד ןופ ןעגנוליײטּפָא יד ןשיווצ ףמַאק ַא ןעמוקעגרָאפ םעדיוב

 ,ןעמיוק ַא רעטניה טקעטשרַאפ ,רעפראונליוק רעשטייד ַא .סיצַאנ יד

 סיר ַא ךיז טָאה שיפּפעלק לאכימ .,ןסָאשעג ךעלרעהפיואמוא טָאה

 -סױרַא ןכָאנ .רעפרַאוװנליױק ןפיוא ןפרָאװעג ךיז ןוא טרָא ןופ ןוטעג
 ןופ רעטסיימ-רעוועג םעד ןענופעג טרָאד ןעמ טָאה ןשטייד יד ןסיוטש

 ןעוועג ּפיז ַא יו זיא רעּפרעק ןייז .ןטיוט ַא ןגיל רעפמעק-ָאטעג ידו

 ,רעפרַאװנליױק ַא ןופ ןליוק סעירעס 2 טימ טרעכעלעגכרודַא

 ןתעב ןלַאפעג ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ ןוא רענעמ יד קידנרעַאב

 ןיא גנוריגער-תולג עשילױּפ יד טָאה ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפױאדָאטעג

 לאכימ רַאפ "ירַאטילימ יטוטריוו, ןופ רעדרָא םעד טמיטשַאב ןָאדנָאל

 -ָארבעגמוא ןוא טומנדלעה ןופ רערעּפרעקרַאפ םעד יו ,שיפּפעלק
 ,רעפמעק-ָאטעג יד ןופ טסייג םענעכ

 לימדיינש קערעב םהרבא

 ,"ןטסיטפנוקוצ, עטשרע יד ןופ ןעוועג רע זיא שזדָאל ןיא
 טצעזַאב ךיז .טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא רע טרידוטש רעטעּפש
 ןוא "דנוב , ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןיא קידנעטש ףיוא
 ,"טפנוקוצ ,, דנוב-טנגוי ןיא

 ןברָאװרעד ךיז טָאה רע סָאװ ,ןשינעטנעק עשירעטילימ ענייז בילוצ
 ןעוועג לימדיינש זיא ,ײמרַא רעשילוּפ רעד ןופ לוש-ןריציּפָא רעד ןיא
 גנולײטּפָא-ףמַאק עלעיצעּפס ַא --- םרוטש-"טפנוקוצ, ןופ טנַאדנעמָאק
 ."טפנוקוצ. דנוב-טנגוי ןופ

 ?ימדיינש קערעב טָאה המחלמ רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא
 ןיא ןסָאלשעגנייא ןרָאװעג טלָאמעד זיא סָאװ ,ענליוו ןיא ןענופעג ךיז
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 ,טקידיײלַאב טליפעג ךיז רע טָאה ,רעטסיײרד ַא שטנעמ ַא .עטיל

 ךָאנ טלָאמעד רעד ןיא ןבעל קיאור ַא ןריפ וצ סיוא טמוק םיא סָאװ

 ,עשרַאװו ןייק ןייגוצקירוצ ןסָאלשַאב טָאה רע .עטיל רעכעלדירפ

 -רעטנוא רעד ןופ ןטעברַא עלופרַאפעג יד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ידכ

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ שינעביולרעד ַא קידנעמוקַאב .גנוגעווַאב רעשידרע

 םיא ןבָאה ץענערג רעד ףיוא .ןיירַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז רע טָאה

 ןעגנולעג םיא זיא ךָאד ,ןגָאלשעצ קידארומ ןוא ןטלַאהרַאפ ןשטייד יד

 ןייז ןכיירגרעד ןוא טנעה עשירעדרעמ ערעייז ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז

 ,ליצ

 -רעטנוא ןופ דילגטימ ַא יװ ,קיטעט ןעוועג רע זיא עשרַאװ ןיא

 ַאשַארבַא טימ ןעמַאזצ ןוא "דנוב , ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידרע

 יד ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק ןיא ײטרַאּפ יד טריטנעזערּפער םולב

 ןעגנוטיירגוצ יד רַאפ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי

 ,דנַאטשפיוא םוצ

 עשידנוב יד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא לימדיינש קערעב

 ,דנַאטשפױא-ָאטעג ןיא קידנפמעק ,ןלַאפעג זיא ןוא .ןעגנוליײטּפָא-ףמַאק

 ןופ ןעגנולײטּפָא עשידנוב יד רַאפ רענעלּפ יד טעברַאעגסיױוא טָאה רע

 עשילױּפ עשירָאזיָארּפ יד ."עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי , רעד

 -סיוא סלַא םיא רַאפ טמיטשַאב 1949 ןיא טָאה עשרַאװ ןיא גנוריגער

 ,"טייקשידלעה רַאפ ץיירק; םעד גנונכייצ

 ןַאמפיוק הסמ

 ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג גנַאל ןרָאי
 ןופ עיצקעס-טנגוי רעד טימ טריפעגנָא ןוא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי
 ןַא ןַאמפױק השמ .רעטעברַא-רעדעל ןופ ןייארַאפ ןלענַאיסעפָארּפ
 ןוא רָאמוה ךס ַא טגָאמרַאפ טָאה ,רעוט רענעבעגעגרעביא רעטסנרע
 גנוגעװַאב רעד רַאפ .טנגוי רעד ייב עביל ןברָאװרעד ךיז טימרעד
 .רעסַאװ ןוא רעייפ ןיא ןייג וצ טיירג ןעוועג רע זיא

 "דנוב,, ןופ תוחילש ןיא רע זיא גירק ןופ םישדח עטשרע יד ןיא
 ןצענערג עכעלרעפעג יד רעביא ןעגנַאגעג לָאמ רָאּפ ַא "טפנוקוצ, ןוא
 רע זיא ףוסל .סענָאז עטריּפוקָא-שיטעװָאס ןוא עשטייד יד ןשיווצ
 עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןיא ןבילברַאפ
 דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע .גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעוט
 טעטימָאק רעװעשרָאװ ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידרערעטנוא ןופ
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 ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ךיוא ןוא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי ןופ
 ַא טכַאמעגכרוד "טפנוקוצ, ןופ .ק .צ ןופ תוחילש ןיא ."דנוב,
 -נייא ןפלָאהעג טָאה רע ואוו ,ץניװָארּפ רעד ןיא תועיסנ עכעלרעפעג ייר
 רעשידנוב רעד ןופ טעברַא עשידרערעטנוא יד ןעלקיװטנַא ןוא ןלעטש
 ,טנגוי

 ,דנַאטשּפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ףוס ןזיב טבעלעג טָאה רע
 רעטמעק-ָאטעג עפורג ַא טימ ןעמַאזצ רע זיא געט עטצעל יד ןיא
 ןסיירכרוד ךיז טװאורּפעג ןוא ןלַאנַאק עשידרערעטנוא יד ןיא ןעוועג
 ץוא -ףמֲאק ןטצעל ןקיזָאד םעד ףיוא ,טייז "רעשירַאפ רעד ףיוא
 ,ןעמוקעגמוא ןַאמפיוק השמ זיא געוו-סנדייל

 סור ךענעה

 טבעלעג ןָא זייוודניק ןופ רעבָא ןישולַאק לטעטש ןופ טמַאטש רע

 םוצ ןעמוקעג ןרָאי-טנגוי יד ןיא .רעדיינש ַא ךַאפ ןופ .עשרַאװ ןיא
 ,רעוט עטסטבילַאב ענייז ןופ רענייא ןרָאװעג ןוא "טפנוקוצ ,, דנוב-טנגוי

 -טנגוי עלענָאיסעפָארּפ עטסוװיטקַא יד ןופ ןעוועג רע זיא קיטייצכיילג
 ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ןרָאי ייר ַא .רעוט
 גנוליײטּפָא-טנגוי רעלַארטנעצ רעד ןופ רַאטערקעס רעד ןוא "טפנוקוצ,
 ןלױּפ ןיא ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןופ טַאר-דנַאל םייב
 ןוא ןשימָאנַאקע םעד ןביוה וצ ןוטעג ךס ַא רע טָאה טעברַא רעד ןיא
 -שג זיא רע .,ןליוּפ ןיא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ בצמ-גנודליב

 טימ ןדירפוצמוא ןעוועג דימת זיא ןוא וויטַאיציניא טימ שטנעמ ַא ןעוו
 ,ןטכיירגרעד םעד

 -וצמוא ןוא טייקכעליירפ ןופ שימעג ַא ןעוועג זיא סור ךענעה

 ןליפא ,ןז ןכעלטנגוי טגָאמרַאפ ךיוא רע טָאה קיטייצכיילג .טייקנדירפ
 ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןַאמ רענעסקַאװרעד ַא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו

 לָאר ןייז זיא ,סיצַאנ יד רעטנוא ךיוא ױזַא ,המחלמ רעד רַאפ יו

 ןוא רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ןעוועג זיא רע .,עקידנטיײדַאב ַא ןעוועג
 -ַאב ךיז ןוא דנוב-טנגוי ןשידרערעטנוא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ
 ,ןטייקיטעט עטסקיטכיוו יד ןיא טקילייט

 ,ָאקסישזױַאקס ןיא ,רעגַאל סטעברַא ןיא רענעגנַאפעג ַא וליפַא
 טרָאד ךיוא ,רעפמעק ַא -- ןעוועג זיא רע סָאװ סָאד ןבילבעג סור זיא
 רַאפ ןעמונעגנָא ךיז ,הלווע ןייק ןגָארטרַאפ טלָאװעג טשינ רע טָאה
 טָאה רעכלעוו ,רעטכעוו ןופ סקיב יד טּפַאכעגנָא לָאמניײא ןוא עכַאװש
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 רעקיטומ ןייז טימ .טעװעטַארעג ךיז םעד קנַאד ַא ןוא ןסיש טלָאװעג םיא
 ןופ .םירבח-סנדייל ענייז חוכ ןשילַארָאמ ןבעגעגוצ רע טָאה גנוטלַאה
 -ףעטנוא רעד טימ טקַאטנָאק ַא ןטלַאהעגנָא רע טָאה רעגַאל-סטעברַא
 עשזדע יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ רע זיא ףוס5 .,גנוגעוװַאב רעשידרע
 ,"סעקטסיטפנוקוצ; עדייב ,גָאלק רעזול ןופ רעטכָאט ,גָאלק עמילב ןוא
 וואורפ ַא תעב ,רעדלעוו רעקסישזרַאקס יד ןיא ןוָאװעג ןסָאשרעד
 ,ןפיולטנַא וצ

 ווַאּפ המלשש

 .טולַאב ןעמירָא ןופ טסידנוב ַא ,רעבעוו רעשזדָאל ַא ןופ דניק ַא

 טָאה געוו ןייז .הביבס רעשיטסילַאיצַאס ַא ןיא ןרָאי עטסגניי יד ןופ

 ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי םוצ לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ךרֹוד טריפעג

 .רעוט רעטסנרע ןוא רענדער סלַא טקורעגסױרַא ךיז טָאה רע ואוו

 ."דנוב; ןופ טעטימָאק רעשזדָאל ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא 1957 ןופ

 טלייוועג ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ;, דנוב-טנגוי ןופ רָאפנעמאזוצ ןט6 ןפיוא

 ,טעטימָאק-לָארטנעצ ןיא ןרָאוװעג

 ןוא עשרַאו ןיא טבעלעג המחלמיטלעו רעטייוצ רעד תעב

 -טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידרערעטנוא ןופ דילגטימ א ןעוועג

 װַאּפ המלש רעטעברַא-רעדיינש רעטמולחרַאפ ,רעליטש רעד  ,דנוב

 יד ןיא גנולײטּפָאףמַאק רעשידיי רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד ןעוועג זיא

 .ןרָאװעג טגנערבעגמוא זיא ןוא ןסנעבעט ןופ ןּפָאש

 טלַאטשעגטוג ששריה

 תעב וויטקַא סרעדנוזַאב ןעוועג ,"ןטסיטפנוקוצ , עטסטלע יד ןופ
 ףמָאק םעד טריפעגנָא טלָאמעד טָאה רע .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 רעשידיי ַא רַאפ לוש-סלדנַאה רעד ייב ןסרוק יד ףיוא רעליש יד ןופ
 ךרוד ןרָאװעג סריטסערַא .ךַארּפש ןרעל רעשידי רעד טימ לוש

 "טפנוקוצ, רעד ןופ ץנערעפנָאק רעװעשרַאװ רעד ףיוא ןשטייד יד
 זיב גנוטסעפ רענילדָאמ ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןוא 1918 רַאונַאי ןיא
 סָאװ ,עיסימָאק רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןרָאפ
 "טפנוקוצ, רעד ןופ רָאפנעמַאװצ-דנַאל ןטשרע םעד טיירגעגוצ טָאה
 רעטערטרַאפ סלַא ןרָאװעג טלייוועג רָאפנעמַאזוצ ןט5 ןפיוא ,ןלױּפ ןיא
 ,דנוב-טנגוי ןופ ,ק .צ ןיא

 קיטעט טרעדנוזַאב ןעוועג גירק-טלעוו ןטייווצ ןרַאפ ןרָאי יד ןיא
 טָאה רע ואוו ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא
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 ,רעטלַאהכוב ַא ְךַאפ ןופ .רעציזרָאפ-עציװ ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ
 ,רעדיל טכעלטנפערַאפ ןוא ןבירשעג ךיוא רע טָאה

 טימ טלַאטשעגטוג שריה זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב
 םיא ןבָאה 1940 ןיא .ענליוו ןייק ןרָאװעג טלגָאװרַאפ החּפשמ ןייז
 רעד ןיא ןעגנובעלרעביא ענייז ןגעוו .טריטסערַא סעקיװעשלָאב יד

 רעד זיא ןײרַא סָאװ ,ןופרעד ןעגנירד ןעמ ןעק הסיפת רעשיטעווָאס
 ןוא רָאה ּפָאק ןדנָאלב-לקנוט ַא טימ טלַאטשעגטוג רעקרַאטש-שיזיפ

 ,טייקסייוו ַא טימ טקעדַאב רע זיא ןעמוקעגסיױרַא

 טלַאטשעגטוג זיא ןשטייד יד ךרוד ענליו ןעמענרַאפ ןכָאנ
 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןיא וויטקַא ןעוועג

 יד ָאטעג ןיא טריזינַאגרָא טָאה רע .ןבעליָאטעג ןשידיי ןיא ללכב
 ןעמ טָאה עיצַאדיװקיל רעד תעב ,ןקירבַאפ ןוא ןטַאטשקרעװ-סטעברַא

 -סטעברַא ןָא ןיא דנַאלטסע ןייק טריפעגקעװַא ןוז ןגניי ןייז ןוא םיא
 ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ ןירערעל ַא ,םירמ יורפ ןייז ןוא רעגַאל

 -ציוו ןיא ןלוש-סקלָאפ עשידיי יד טריזינַאגרָא טָאה עכלעוו ,עשרַאוװ

 שריה .ןעגנערבמוא םוצ ןרָאװעג טריפעגקעװַא זיא ,ָאטעג רענ
 ַאגָאלק רעגַאל-סטעברַא ןיא טפַאלקשעגּפָא ןבָאה ןוז ןייז ןוא טלַאטשעגטוג

 ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז ןוא 1944 רעבמעטּפעס ןט19 םעד זיב
 ,ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעמוקנָא ןרַאפ ןשטייד יד ךרוד

 קורוק ןַאמרעה

 ןיא ויטקַא ןעועג ןרָאא עטסגניי יד ןופ .קצָאלּפ ןופ טמַאטש

 ,5 .ּפ .ק .ד .ס רעד ןיא רעירפ ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד

 םוצ רעכבירַא 1920 ןיא רע זיא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא ןוא
 -ַאב ןעוועג זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה קורק ."דנוב;,

 ,רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ טעברַא-רוטלוק רעד ןיא קיטעט סרעדנוז
 -וב יד .ןזעו:קעטָאילביב ןיא טסנידרַאפ ןייז זיא סיורג
 ןעוועג זיא דע רעכלעוו ןופ ,עשרַאװ ןיא ?קעטָאילביב-רעסָארג, עשיד

 ַא וצ ןרָאװעג ןביוהרעד םיא קנַאד ַא רקיעב זיא ,רעטלַאװרַאפ רעד

 סעיצַאקילבוּפ ייר ַא ךרוד .עיצוטיטסניא-רוטלוק רענרעדָאמ ,רעסיורג
 טעברַא יד ןעוועג עיּפשמ ךיוא רע טָאה ןעגנוזייוונָא עשיטקַארּפ ןוא
 ,ץניװָארּפ רעד ןיא ןקעטָאילביב עשידיי יד ןופ

 ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןיא וויטקַא ןעוועג רע זיא טייצ עצנַאג יד

 םייב גנולײטּפָא-רוטלוק רעד ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג זיא קורק
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 ,ןלוש ןטנערעפעד יד םורא ןטייקיטעט יד ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ

 ירַאפ ןעוועג ןענעז ןעגנומענרעטנוא עכעלנע ןוא ןצנערעפנָאק-רוטלוק

 ,טעברַא ןוא ויטַאיציניא ןייז טימ ןדנוב

 רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא
 יד ןעמונרַאפ 1941 רעמוז ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .ענליוו ןייק ןעמוקעג

 ןיא ןוא ָאטעג ןיא קיטעט קרַאטש ןעוועג קורק ןַאמרעה זיא ,טָאטש
 ָאטעג ןיא טָאה קורק .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד

 רעד ןרָאװעג זיא ןוא ייזומ ןשידיי םעד ,קעטָאילביב יד טריזינַאגרָא
 טָאה רע .גנוטלַאװרַאפ-ַאטעג רעד ןופ רעביירש-קינָארכ רעלעיציפָא
 -עגוצ טנעה עשיצאנ יד ןופ ןעמוקַאבסױרַא טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז

 -רעטַאמ עקיטכיוו סעיצוטיטסניא עשידיי ערעדנַא ןוא ַא"וויי ןופ עטביור
 .ןעװעטַארוצּפָא יז ידכ ,ןבָארגַאב ןוא ןלַאי

 טימ ןוא דנַאלטסע ןייק טריטרָאּפעד םיא ןעמ טָאה 1949 ןיא

 ןבלעז ןפיוא ןעמוקעגמוא רעגַאל-סטעברַא ןיא רע זיא רעטעּפש רָאי ַא

 .ערעדנַא ליפ ןוא טלַאטשעגטסוג שריה יוװ ןפוא

 ַאקסווָארָאװוַאי עקטוג

 ,קָאטסילַאאב ןיא "טפנוקוצ; רעד ןופ ןירעריפ עקירָאי-גנַאל
 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא ןירעטערטרַאפ רָאפנעמַאזוצ ןט6 ןופ ןוא
 ,ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי

 ןופ ןירעלדנעה ַא -- עמַאמ יד ,ןאמרופ ַא ןעוועג זיא עטַאט ריא
 ןיילק ַא ןיא ,"סעקסַאיּפ, עמירָא יד ףיוא ייז ןכָאה טניואוועג .תופוע
 רעד טיִמ טכיילגעגסיוא ךיז ןבָאה רעטסנעפ יד ואוו ,לזייה ןרעצליה
 ,דרע

 טיײקמירָא רעשידיי רעקָאטסילַאיב רעד ןופ דניק סָאד -- עקטוג
 ןוא ןירעדיינש ַא ןרָאװעג ןוא לוש-קלָאפ עשידיי ַא טקידנעעג טָאה --
 רעקָאטסילַאיב עטסעב יד ןופ ענייא יו טכַאמעג טמירַאב דלַאב ךיז
 ,סיורג סרעדנוזַאב ןרָאװעג זיא טָאטש ןיא םור ריא סנירעדיינש
 .ןירענדער עטנכייצעגסיוא ןַא זיא יז זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס ןעוו
 -ַאב עטלַא ןענַאטשעג ןענעז סעיצַארטסנַאמעד ןוא ןעגניטימ ףיוא
 יד וצ טרעהעגוצ ךיז סערעטניא סיורג טימ ןוא רעטעברַא עטרָאי
 -סקלָאפ סלַא םש ריא .לדיימ ןגניי ןופ דייר עקימַאלּפ ןוא עשיגָאל
 ,ץניװָארּפ רעקימורַא רעד ןיא טײרּפשרַאפ ךיוא ךיז טָאה ןירענדער
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 "דנובפ ןוא "טפנוקוצ, רעד ןופ תוחילש ןיא טפָא טגעלפ יז ואוו
 ןעוועג זיא ךַארּפש ריא ,ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא סעדער טימ ןטערטסױרַא
 טָאה טנגוי יד .ןקורדסיוא-סקלָאפ ןוא ךעלטרעוו טימ לופ ,עטושּפ ַא
 רועיש ַא ןָא טנעקעג ךיוא טָאה יז .ריא טימ טוג רעייז טליפעג ךיז
 .סעטרבח ןוא םירבח יד רַאפ ןעגניזסיוא טגעלפ יז סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ

 -יוװעשלָאב יד ןבָאה ,1939 ןיא ,קָאטסילַאיב ןעמענרַאפ ןכָאנ דלַאב
 ןעוועג ךיוא זיא עקטוג ,רעוט עשידנוב לָאצ עסיורג ַא טריטסערַא סעק
 לעיצעּפס ךיז ןבָאה ןטסידנוב יד רעבָא ,ןרעוװ וצ טריטסערַא רַאפעג ןיא
 זיא ,ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןטסערַא יד תעב לייוו ,ןטלַאהַאב וצ יז טימָאב
 -וקַא רעשיצַאנ רעד תעב .דניק ַא ןריובעג ןכָאנ ןכָאװ 2 ןעוועג יז
 ןוא טעכרַא רעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטעט ןעוועג יז זיא עיצַאּפ
 ןעמוקעגמוא ןדיי רעקָאטסילַאיב ערעדנַא ליפ טימ ןעמַאזוצ ףוסל זיא
 ,עקנילבערט ןופ ןרעמַאקיזַאג יד ןיא

 ךירחירפ ץןמלז

 רעדניק ענייז עלַא .דיסח רעװַאלצַארב רעשיטַאנַאפ ַא רעטָאפ רעד
 םוצ ןעמוקעג ןענעז ייז -- געו ןרעדנַא ןַא ףיוא ףױרַא ןענעז רעבָא
 לוש-סקלָאפ רעכעלטלעוו-שידיי רעד ךרוד זיא ןילַא ןמלז = ."דנוב;
 "טפנוקוצפ רעד ןיא רעירפ ,גנוגעווַאב רעשידנוב רעד וצ ןעמוקעג
 רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןיא טעברַאעג .,ײטרַאּפ רעד ןיא רעטעּפש
 ןעוועג זיא ןוא ָארויב-עיצַארגימע-רעטעברַא ןיא ,עיצַאזינַאגרָא-לוש
 עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רַאטערקעס רעד
 זיא ךירדירפ רעדנָאלב-לעה ,רעטנוזעג ,רעכיוה רעד ."ןרעטשנגרָאמ ,
 רעד ןופ רענלעז סלַא ,1939 רעבמעטּפעס ןיא .רעלֹוּפָאּפ רעייז ןעוועג
 תולייח עשיצַאנ יד ןגעק ןנָאלשעג ךיז רע טָאה ,ײמרַא רעשיליוּפ
 ךָאנרעד םיא זיא'ס .טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןרָאװעג ןעמונעג ףוסל זיא ןוא
 תושר ןיא טלעטשעג דלַאב ךיז טָאה רע .ןעמוקוצמייהַא ןעגנולעג
 ,גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןופ

 טצונעגסיוא קרַאטש םיא ןעמ טָאה ,ןעזסיוא "ןשירַא; ןייז בילֹוצ
 .רַאװ יד טָאה ןעמ ןעװ .ָאטעג םעד רעסיוא ןתוחילש עקיטכיוו ףיוא
 זיא ,עקנילבערט ןייק ןריפסיורַא ןביוהעגנָא 1942 רעמוז ןדיי רעוועש
 .הצירי יד טגנערבעג רעטשרע רעד טָאה רע ןוא ןרָאפעגכָאנ דלַאב רע
 .ןרעמַאקדזַאג ןיא טגנערבעגמוא טרָאד ןרעוו ןדיי יד זָא
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 ברע טעברַא ןייז ןעוועג זיא גנוטיידַאב רעסיורג סרעדנוזַאב ןופ
 טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע ,דנַאטשפױארָאטעג דעװעשרַאװ םעד תעב ןוא
 ,ןעגנַאגעגנָא ןענעז ןפמַאק יד תעב ןוא ןײרַא ָאטעג ןיא רעוועג ןעגנערב
 עקיטכיוו ןקידיילרעד וצ רעפמעק-ָאטעג יד ןופ ןרָאװעג טקישעג רע זיא
 -תריסמ עקיזָאד יד ןיא טָאה רע .טייז "רעשירַא, רעד ףיוא םינינע
 עכעלניוועגרעסיוא ,דימת יװ ,ןזיועגסױרַא ןטעברַא עקידשפנ
 ,טייקווַארב

 ןעגנולעג םיא זיא ,טרעהעגפיוא ןבָאה ָאטעג ןיא ןפמַאק יד ןעוו
 טרָאד ןופ ךיילג זיא רע .ָאטעג ןקידנענערב ןופ ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא
 ,עטרבח ַא ןטלַאהעג טָאה סע סָאװ ,הריד עוויטַאריּפסנָאק ַא ןיא קעװַא
 רעריפ ,"דנוב, ןופ .ק .צ ןשידרערעטנוא ןופ דילגטימ ןופ רעטכָאט ַא
 ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו .גָאלק רעזול רעטעברַא-רעקורד עשידיי יד ןופ
 יד טָאה ,עשרַאװ ןופ תונכש ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,הריד רעד וצ
 טימ ןעמַאזוצ זיא רע .,עיזיווער ַא טריפעגכרוד טרָאד דָארג ָאּפָאטסעג
 -סעג יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד ערעדנַא עקינייא ןוא גָאלק עטרבח
 ,רעדרעמָאּפַאט

 טמיטשַאב גנוריגער עשיליוּפ עשירָאזיװָארּפ יד טָאה 1942 ןיא
 ,"טייקשידלעה רַאפ ץיירקא םעד גנונכייצסיוא סלַא םיא רַאפ

 יקסווָאזָאר ףלָאוװ

 ןיא ןטערטעגנײרַא 1920 ןיא .םייה רעשידנוב ַא ןופ טמַאטש

 טרעהעג 1958 ןופ ."ףיקס; עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעשידנוב רעד

 יו םעדכָאנ .עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םוצ

 יד טריזינַאגרָא רע טָאה ,עשרַאװ ןעמונרַאפ ןבָאה תולייח עשטייד יד

 -טּפױה היא ןעוועג זיא רע ןוא גנוגעוװַאב-רעדניק עשידרערעטנוא

 ןעוועג רע זיא "ףיקס, ןשידרערעטנוא ןופ רעייטשרָאפ סלַא ,רעריפ

 ןיא "טפנוקוצ,; דנוב-טנגוי ןופ .ק .צ ןשידרערעטנוא ןופ דילגטימ ַא

 ,ןלױפ

 םיא זיא'ס ןוא טריטסערַא סיצַאנ יד םיא ןבָאה לָאמ ייווצ

 םיא טָאה לָאמניא .לגענ ערעייז ןופ ןעמוקַאבוצסױרַא ךיז ןעגנולעג

 טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק עשידיי יד טלעג רַאפ טפיוקעגסיוא

 רעװעשרַאװ םעד תעב טנָארפ ַא ןופ טנַאדנעמָאק ַא רַאפ טמיטשַאב םיא

 יֹפָא ףמֲאק רעד טימ טריפעגנָא טָאה יקסווָאזָאר ףלָאװו .דנַאטשמיוא
 יד תעב עבַאגפיוא ןייז .קירבַאפ סצלוש ןופ חטש ןפיוא גנולייט
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 -רַאטשרַאפ עשטייד ןריפוצ ןזָאלרעד ֹוצ טשינ ןעוועג זיא ןפמַאקדָאטעג
 -ַאזצ םיא ךיז טָאה לָאמניײא .ָאטעג ןופ לייט ןלַארטנעצ םוצ ןעגנוק

 -וצּפָארַא ןָאקלַאב ַא ןופ ןבעגעגנייא רעפמעק עקינייא ךָאנ טימ ןעמ
 ןופ ,טייל-.ס .ס 60 טימ ָאטיוא ןַא ןיא ָאליק 2 ןופ עבמָאב ַא ןפרַאװ
 .ןבעל ןבילבעג ןענעז 6 םיוק עכלעוו

 -ָאטעג םעד ןקירדרעטנוא ןכָאנ ןלַאפעג זיא יקסווָאזָאר ףלָאװ

 רע טָאה רעפמעק עּפורג רעניילק ַא טימ ןעמַאזוצ ןעוו ,דנַאטשפיוא
 טייז רענעי ףיוא ןסירעגכרודַא ךיז ןלענוט עשידרערעטנוא יד ךרוד
 ,ןרעױמ-ָאטעג יד ןופ

 עשירָאזיװָארּפ עשיליּפ יד םיא רַאפ טָאה 1942 רעמו

 רַאפ ץיירק , םעד גנונכייצסיוא ןַא סלַא טמיטשַאב עשרַאװ ןיא גנוריגער
 ,"טייקשידלעה

 רענייפ םהרבא

 ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג גירק ןרַאפ

 רענלעז סלַא טפמעקעג 1959 רעבמעטּפעס ןיא ."טפנוקוצ; דנוב-טנגוי

 "עג רעשטייד ןופ .תולייח עשיצַאנ יד ןגעק ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ

 רעד וצ טלעטשעגקירוצ דלַאב ךיז ןוא ןעמוקעגמײהַא טפַאשנעגנַאפ

 טעטימָאק ןשידרערעטנוא ןופ דילגטימ ַא יו טעברַא-עיצַאזינַאגרָא

 ,"טפנוקוצ; רעד ןופ

 ןופ גנוריפנָא יד ןעמונעגרעביא רענייפ םהרבא טָאה 1942 ףוס

 םעד ןענעז ןשטייד יד ןעו .קירבַאפ סצלוש ןיא עּפורג-ףמַאק רעד

 -גנורידיוקיל רעקידרעטייו ַא וצ ןטערטעגוצ 1943 רַאונַאי ןט8

 ןטשרע טםעד ןפָארטעגנָא יי ןבָאה ,ָאטעג רעוװעשרַאװ ןופ עיצקַא

 סע .עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי רעד ןופ דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב

 ַא תעב .ןטכַאלש ערעסערג עקינייא ןעמוקעגרָאפ טלָאמעד ןענעז

 ןלַאפעג זיא קירבַאפ סצלוש ןופ חטש ןפיוא טייל-,ס .ס טימ טכַאלש

 .רענייפ םהרבא רעלעדייא ןוא רעיירט רעד ךיוא

 ןַאמפיוע םירמ

 רעשידיי רעטספיט רעד ןופ ןעמוקעג .רענייפ םהרבא ןופ יורפ
 רעכעלטלעוו-שידיי ןופ געוו םעד ןעגנַאגעגכרוד .עשרַאװ ןיא טײקמירָא
 -סומ ַא ןרָאװעג זיא יז ואוו ,דנוב-טנגוי םוצ "ףיקס, ןוא לוש-סקלָאפ
 -לַאטעמ עגניי עקיזָאד יד זיא טכַאנ ןוא גָאט .ןירעוט עטּפַאהרעט
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 -וצ/ רעװעשרַאװ ןופ ןירעדילגטימ סלַא ,ןוטרַאפ ןעוועג ןירעטעברַא
 יד ןיא יו .טנגוי רעד ןשיוװצ טעברַא רעד ןיא ,טעטימָאק-"טפנוק
 טייצ רעד ןיא ךעלדימרעדמוא ןעוועג ךיוא יז זיא ןרָאי עקידרעירפ

 ,טעטימָאק-"טפנוקוצ , ןשידרערעטנוא ןֹופ דילגטימ סלַא המחלמ ןופ

 גנוטער טימ ,טנגוי רעד ףליה ןעגנערב טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא יז
 ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד ייב טעברַאעג טָאה יז .דנַאטשרעדיװ ןוא
 ךיז טקילײטַאב .ןטיבעג ערעדנַא ףיוא ןוא דוטַארעטיל רעלַאגעלמוא
 ןרָאװעג טעדנוואוורַאפ רעווש ,דנַאטשפױא-ָאטעג ןתעב עּפורג-ףמַאק ַא ןיא
 ַא ןעוועג זיא ןַאמפיש םירמ .ןעמוקעגמוא רעטעּפש ןוא ליוק ןַא ךרוד

 טרעגלַאוװטג ךיז ןבָאה סע לרעּפ ערעייט ערעסָאװ זייווַאב רעקידעבעל
 ,טײקמערָא רעשידיי רעד ןופ ךעלביטש-םעדיוב ןוא -רעלעק יד ןיא

 גרשבדלָאג השמ

 ןיא גנוגעװַאב רעדניק ןוא -טנגוי רעשידנוב רעד ןופ רעריפ
 ןֶא ןייודניק ןופ .םייבר ןוא םינבר תורוד רוד ןופ טמַאטש .,ןישולַאק
 ,שטנעמ רענעדײשַאב רעליטש ַא .גנוגעװַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןוטעגנירַא םישוח ענייז עלַא רע טָאה
 ןוא טבַאגַאב קיטייזליפ ןעוועג .טלעוװ-ןעיידיא ריא ןיא ןוא גנוגעװַאב
 .ןזעלַאב

 זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טבעלעג ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד
 ןופ טייצ רעד ןיא ,"טפנוקוצ, ןוא "דנוב ,, ןיא קיטעט ןעוועג רעטייוו
 ,"דנוב, ןופ וויטקעלָאק ןשידרערעטנוא ןופ דילגטימ ַא ןעוועג גירק
 ןופ רעמיורט ַא .רעטעברַא -רעריזירפ יד ןטערטרַאפ טָאה רע ואוו
 יד םיא ןבָאה ,שטנעמ ןטרעטיילעגסיוא ןַא ןוא טלעו רעקידרשוי ַא
 טכַאנ רעקיטולב רעד ןיא דניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןסָאשרעד סיצַאנ
 רעװעשרַאװ ןופ ןסַאג יד ףיוא ןעוו ,1942 לירּפַא ןט18 ןפיוא ןט17 ןופ
 ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג 80 ךרעב ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןענעז ָאטעג
 .ןעמייה ערעייז ןופ טּפעלשעגסױרַא טָאה ןעמ עכלעוו

 ןָאסלדנעמ לקנעי

 ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .ןרעטלע עמירָא רעייז ןופ דניק ַא

 זיא ירפ רָאג ."דנוב; ןופ דילגטימ רעקירָאי-גנַאל ַא ןוא רעדיינש

 "פיוא ךיז רע טָאה ןָא זייוודניק ןופ ןוא ,ןברָאטשעג ענייז רעטומ יד

 טבעלעג ןוא רעדיינש ַא ןרָאװעג ןיילַא .החגשה ןָא טעמכ טעװעדָאהעג
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 ןעוועג רע זיא טעלַא םעד וצ ךּפהל רעבָא .טיונ רעסיורג ןיא קידנעטש

 טימ לופ ןעוועג זיא ךַארּפש ןייז ; רָאמוה ןטוג ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד
 רע ;ץיוו-סקלָאפ ןוא לטרעוו-סקלָאפ ןשידיי ןופ לרעּפ עטסנעש יד

 -בירּפש ,רעדיל-סקלָאפ ןופ לַאװק רעכעלּפעשרעדמוא ןַא ןעוועג זיא
 טימ ןעמַאװצ ץלֶא סָאד .רָאמוװ ןוא טײקשיטַאמָאידיא ,רעטרעוו
 -ןסַאמ ןקיטרױַאנגײא ןַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה םיטש רעקרַאטש ןייז

 י ,רענדער

 ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןיא ןטערטעגנײרַא רע זיא גניי ץנַאג
 ןעוועג ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא ןוא וויטקַא ןעוועג קידנעטש זיא רע
 ."טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ  ַא

 טעברַא ַאזַא ןעוועג טשינ ;ןצענערג ןָא ןעוועג זיא טפַאשיײרטעג ןייז

 ןייק לָאמנייק ןעוועג טשינ ,רעווש וצ םיא רַאפ ןייז ןעוועג לָאז סָאװ

 טייצ עגנַאל ַא ךיוא זיא רע .,ןגָאזּפָא ךיז לָאז רע רעכלעוו ןופ ,טעברַא
 רעד רַאפ רעכעלטרָאװטנַארַאפ) רעלעיציפָא סלַא הסיפת ןיא ןסעזעג

 -רענע ןייז קנַאד ַא רקיעב ."רעקעוו-טנגויק ןופ רָאטקַאדער (טכַאמ

 טייז עשינכעט יד ןריזינַאגרָא וצ ןרָאװעג ךעלגעמ זיא טעברַא רעשיג

 -מָאב רעד ןיא "רעקעוו-טנגויא רעמונ ןטצעל םעד ןבעגסױרַא ןופ
 ףוס גנורעגַאלַאב רעד תעב טָאטש רעקידנענערב ןוא רעטרידרַאב

 ,1939 רעבמעטּפעס

 ,גנוגעוַאב עשידרערעטנוא יד טריזינַאגרָא ךיז טָאה סע ןעוו

 ךיז ףיוא ןעמונעג ,ןפורעג רעלוּפָאּפ םיא טָאה'מ יו ,"עלעדנעמ, טָאה

 ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא סעיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא יד ןריזינַאגרָא וצ

 ןוא לטעטש וצ לטעטש ןופ (ךעלבעטשנוב) סיפ וצ ןעגנַאגעג זיא רע
 -רַאק לקעז ַא טימ .סעיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא טלעטשעגפיוא
 -פיוא עמייחעג טימ טקַאּפעגנָא ,סעציילּפ עטמיוקעגסיוא יד ףיוא לּפָאט

 ,טרָאװ עקידנרעטנימ סָאד טגנערבעג רע טָאה ,ןעגנוטייצ ןוא ןפור
 זַא ,ןגָאלשעצ ױזַא ןוא טּפַאכעג םיא ןשטייד יד ןבָאה טרָא ןייא ףיוא
 ךיז וצ רעמ ןיוש זיא רע .טולב טימ ןעיײּפש ןביוהעגנָא טָאה רע
 ,טקנערקעג רדסכ טָאה ןוא ןעמוקעג טשינ

 רעװעשרַאװ ןופ !עיצַאדיװקיל יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו

 יורפ ןייז טימ טּפַאכעג קילעפוצ םיא ןעמ טָאה ,1942 רעמוז ,ָאטעג

 סענָאגַאװ יד ייב "ץַאלּפ-גאלשמוא, ןפיוא קידנעייז ןיוש ,דניק ןוא

 רע טָאה תעל-תעמ יירד .ןבעגרעטנוא טלָאװעג טשינ ךיז רע טָאה

 םיא טָאה לרוג רעד רעבָא .םעדיוב ַא ףיוא ןינב ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז
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 ןופ ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןעמוקעגמוא ןיא רע ןטימעגסיוא טשינ
 .עקנילבערט

 רעלכיּפש לבייל

 -ָארּפ ןופ רעוט ןקירָאיזגנַאל ַא ,רעטעברַא-רעקורד א ןופ ןוז ַא
 ןילַא רעלכיּפש לבייל .,רעטעברַא-רעקורד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעפ

 ןיא ןטערטעגנײרַא רע ןיא ירפ ץנַאג .רעצעז א ןרָאװעג ךיוא זיא
 -רעקורד םייב עיצקעס-טנגוי רעד ןיא ךיוא ןוא "טפנוקוצ ,, דנוב-טנגוי
 ,רעוט עטסוװיטקַא יד וצ טרעהעג רע טָאה רעטרע עדייב ןיא ; ןייארַאפ

 ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ןעוועג ןרָאי ןופ ךשמ ןיא

 עיצקעס-טנגוי רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ רעציזרָאפ ,"טפנוקוצ.
 ןופ רוטנַאדנעמָאק רעד וצ טרעהעג ךיוא ןוא ,ןייארַאפ-רעקורד ןופ

 ,םרוטש-"טפנוקוצ;
 טָאה ,ןגיוא עיולב ןוא רָאה עדנַאלב טימ רוחב רעקנַאלש ַא

 ןוא ןגַארפ רוטלוק וצ סערעטניא ןַא טַאהעג קידנעטש רעלכיּפש

 -ַארד ןטנַאקַאב םעד וצ טרעהעג ןרָאי עגנַאל טָאה רע ,ןבעל"רוטלוק
 ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה ,"טפנוקוצ, רעד ןופ זיירק ןשיטַאמ

 סערעטניא ןסיורג ַא טַאהעג ,ןרעגַאל-"טפנוקוצ, יד ןופ גנוריפנָא רעד

 .רערעטעלק-גרעב רעסייה ַא ןעוועג ןוא טרָאּפס ,קיטסירוט רַאפ

 ךילגטימ ַא ןעוועג רע זיא גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא

 טרעהעג רע טָאה רעטעּפש ."טפנוקוצ, ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןֹופ

 יד ןרָאװעג סױרסרַאפנָא זיא םיא ןוא עיצַאזינַאגרָא ףמַאק רעד וצ

 ,ןרידיווקיל ייז ןוא ןטנעגַא-יצַאנ עשידיי יד ןלעטשטסעפ ןופ סעברַא

 רע זיא ףוסל .טיײז .רעשירַאפ רעד ףױא טײצ ַא טכנעלעג
 טרָאד ןוא דנַאלשטײד ןיא רעגַאל א ןיא ןרָאװעג טריפעגּפָא

 ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא המחלמ רעד ןופ ףוס ןרַאפ געט רָאּפ ַא רע זיא

 עקירָאי-גנַאל ַא ,היח יורפ ןייז ןעמוקעגמוא ךיוא זיא םיא טימ ןעמַאזוצ
 ."עקטסיטפנוקוצ.

 ףרָאדשירּפ לאירבג

 -לךייא ןוא טפַאשירט טימ טננײצעגסיױוא ףיז טָאה רע
 טקידנעעג טָאה לאירבג ,ןשטנעמ טימ גנומענָאב ןוא ןעזסיוא ןיא טייק
 םעדכַָאנ ,20 ענלַאמנָארק ףיױא ףלוש-סקלָאֿפ טכעלטלעוו עשידיי יד
 ,ןטעברַא ןביוהעגנָא קיטייצכיילג ןוא טעדליבעג ךיז רעטייוו רע טָאה
 ,רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה ַא יו
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 ,סַאג ענלַאמכָארק ףיוא לוש רעד ןופ רעליש ַא קידנעייז ךָאנ
 ןעגנַאגעגרעבירַא רעטעּפש זיא ןוא "ףיקס; ןיא ןטערטעגניײרַא רע זיא
 -לַאװרַאפ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא רע ."טפנוקוצ; דנוב-טנגוי םוצ
 עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ םייב עיצקעס-טנגוי רעד ןופ גנוט
 רעד ןופ טעברַא-רוטלוק רעד ןיא טקילײטַאב ךיז קיטייצכיילג ןוא
 ,ןזיירק יד ףיוא טעברַא-גנורעלקפיוא טריפעג ןוא "טפנוקוצ

 ןַא ןעמונעג ףרָאדשירפ טָאה עיצַאּפוקֶא רעשיצַאנ רעד תעב
 ןעועג זיא רע .גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא ליײטנָא ןוויטקַא
 טקילײטַאב ךיז ןוא עיצַאזינַאגרָא ףמַאק רעשידיי רעד ןופ דילגטימ ַא
 ןופ טנַאדנעמָאק ַא ןעװעג זיא רע .סעיצקַא עטסיירד עקינייא ןיא
 רעװעשרַאװ םעד תעב טומ ןרעיוהעגמוא ןזיװעגסױרַא ןוא גנולײטּפָא ןַא
 ,דנַאטשפױארָאטעג

 ךיז ,לַאטשירק הנח יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ןעגנולעג זיא םיא
 רע .טייז "רעשירַאפ רעד ףיוא ןלַאנַאק יד ךרוד ןעװעטַארוצסױרַא
 -ןענַאיטרַאּפ ַא ןיא ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה
 ןיא .רעדלעוװ רעװָאקשיװ יד ןיא טרירעּפָא טָאה סָאװ ,גנוליײטּפָא
 גנולײטּפָא ןַא טימ טכַאלש ַא תעב ןלַאפעג רע זיא רעדלעוו עבלעז יד
 ,ןעמוקעגמוא זיא רע רעכלעװ ןיא ,טכַאלש רעד ןיא ,טייל-.ס .ס
 יױרפ ןייז טָאה טיוט ןייז ךָאנ .טייל-,ס .ס 6 ןרָאװעג טעגרהעג ןענעז
 1948 רעמוז) .לאירבג -- ןעמָאנ ןייז טגָארט סָאװ ,ןוז ַא ןריובעג
 לאירבג רַאפ טמיטשַאב גנוריגער עשירָאזיװָארּפ עשיליוּפ יד טָאה
 טָאה 1946 רַאונַאי ןיא ."טייקשידלעה רַאפ ץיירק, םעד ףרָאדשירפ
 ןפיוא טריפעגרעביא רעדלעװ רעוװָאקשיװ יד ןופ רעּפרעק ןייז ןעמ
 ,(םלוע-תיב רעװעשרַאװ

 ןייטשנעטרָאב (קעמַארבַא) םהרבא

 רעקירָאײגנַאל ַא .ןָא ןרָאי עטסגניי יד ןופ "טסיטפנוקוצ, ַא
 ןיא ויטקַא ןעוועג .טעטימָאק-"טפנוקוצ, רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ
 ןוא עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא -סלדנַאה ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ
 -רָאפ רעװעשרַאװ רעד ןיא טייקיטעט רעשידנוב רעד טימ טריפעגנָא
  ,קעזנָאװַאּפ טָאטש

 רעיוב עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 ןייז ןופ דילגטימ ַא ןוא דנוב-טנגוי ןשידרערעטנוא םעד ןופ רעריפ ןוא
 רעד ףיוא רע טָאה םולב ַאשַארבַא טימ ןעמַאװצ .טעטימָאק-לַארטנעצ
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 ,1941 רַאורבעּפ ,עשרַאװ ןיא רעוט-"טפנוקוצ , יד ןופ גנולמַאזרַאפ
 -ַאב ַא וצ ךיז ןטיירגוצוצ סולשַאב םעד טרילומרָאפ ןוא טעדנירגַאב
 ןבָאה ,רעלופתוירחא ןוא רעקיאור ַא שטנעמ ַא .דנַאטשפיוא ןטנפָאװ
 טשינ -- "ינק יד ףיוא ןברַאטש טשינ ןלעוו רימע -- רעטרעוו ענייז
 ןענעז רָאנ ,גנומיטש רעטריטלַאזקע ןַא ןופ קורדסיוא ןַא ןייז טנעקעג
 תועידי יד ןעמוקַאב ןכָאנ תעדה-בושי ןטסנרע ןופ ריפסיוא ןַא ןעוועג
 ןיא ןדיי ןעװעזַאגרַאפ ןופ "טנעמירעּפסקע, ןשיצַאנ ןטשרע ןגעוו
 טנידעג יירטעג רָאי קילטנעצ ייווצ ןופ ךשמב טָאה קעמַאדבַא .ָאנמלעכ
 ןלַאפעג זיא רע זיב גנוגעוַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד
 ,עיגרָא-דרָאמ רעשיצַאנ רעד ןופ ןברק ַא

 קַאלירג לארשי

 םינּפ ןשיטעקסַא ןקידרענייב ,רוגיפ רערַָאד ,רעכיוה ןייז טימ

 וצ ןטסָאמעגנָא יו ןעועג ךעלרעסיוא רע טלָאװ רָאה עדנַאלב ןוא

 רעד טָא .רעדירב"עדרָא ןופ רעטסיולק ַא ןיא רעניואוונייא ןַא ןייז

 ןעמוקעג רעבָא זיא ןעמָאנ-עילימַאפ ןשירעיוּפ-שיליוּפ ןטימ ןַאמרעגניי
 טָאה טייז סעמַאמ רעד ןופ .החפשמ רעשידמול-שידיסח ףיט ַא ןופ
 -געדייוו עילימַאפ רעשידיסח ועכייר רעטסואווַאב רעד ןופ טמַאטשעג רע

 געוו ןפיוא ןעמונרַאפ ךיז לארשי טָאה ןָא ןרָאי עגניי יד ןופ ,דלעפ
 "טפנוקוצ, רעד ןיא רעוט ַא ןעוועג רע זיא ןרָאי עגנַאל ."דנוב,, ןופ
 ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג רע זיא גירק ןרַאפ .עשרַאװ ןיא "דנוב, ןוא
 -ַאב ןופ ןייארַאפ ןופ גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ רעד ןופ טַאירַאטערקעס

 ןלױּפ ןיא רעטעברַא-דיילק

 ןביױלג ןפיט ַא טגָאמרַאפ ךָאד רע טָאה ,שיטירק ןטכַארט ןיא

 טימ טפָא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עיסימ רעד ןיא
 ערעדנַא טימ ןעגנואיצַאב ןיא ךָאד רע טָאה ,לכיימש ןשינָאריא ןַא
 ,הגרדמ רעכיוה ַא ןופ טייקכעלשטנעמ ןוא טײקמערַאװ ןזיװעגסױרַא

 ןיא ויטקַא ןעװעג רע זיא המחלמ-טלעו רעטייווצ רעד ןיא

 תעב .טַאר-ײטרַאּפ ןופ דילגטימ ַא ןוא גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד

 םיא ןיא ,ָאטעג ןיא דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװַאב םוצ ןעגנוטיירגוצ יד
 .סעיצקנופ עטסכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןופ ענייא ןרָאװעג טיױרטרַאפנָא
 -ףמַאק רעשידיי רעד ןופ רעריפנָא סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא קַאלירג
 דנַאטשרעדיװ ןופ ןרעטנעצ עטסקיטכיװ יד ןופ םענייא ןיא עיצַאזינַאגרָא
 םעד תעשב ךיז ןבָאה סע ואוו ,ןָאיַאר-רעטשרעב םענעפורעגיױזַא ןיא ---
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 רעד ךיױא .,ןפמַאק עטסנסיברַאפ יד טליּפשעגּפָא דנַאטשפױאדָאטעג
 . ןטינשרַאפ קיטייצירפ זיא קַאלירג רעלעדייא ןוא רעקיאור ,רעליטש
 | .ןרָאװעג

 סַאב רעטלַא

 רעד .,רעטעברַא:רעקעב רעװעשרַאװ ןטלַא ןַא ןופ דניק ַא
 -עגוצ עכעלנייוועגרעסיוא ןַא "דנוב, םוצ ןזיװעגסױרַא טָאה רעטָאפ

 ,יַאמ ןט1 םעד ןעוועג רעטָאפ רעד זיא ןטסכעלקילגמַא .טייקנדנוב
 טרַאה עיצַארטסנַאמעד רעד ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא טגעלפ רע ןעוו
 ,"דנוב, ןופ ןָאפ יד ןגָארט טעטימָאק-לַארטנעצ ןרַאפ

 לגניי ליטש א ןעוועג זיא רעטעברַא-רעקעב םעד טָא ןופ ןוז רעד
 יד טנשריעג רע טָאה ןטַאט ןופ .ןח ןכעלטנגוי שיפיצעּפס ַא טימ

 רעירפ ןזיװעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,טפַאשיירטעג עכעלנייוועגרעסיוא
 טיירג דימת .,'טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןיא רעטעּפש ןוא "ףיקס; ןיא
 .רעסַאװ ןוא רעייפ ןיא ןייג וצ ןעוועג

 רַאפ טנעמעלע רעטסעב רעד ןעוועג ןענעז עכעלטנגוי עכלעזַא
 ,ךעלטרָאװטנַארַאפ ,טסיירד .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידרערעטנוא רעד
 וצ ןלַאפעגנײרַא זיא סַאב רעטלַא .קידשפניתריסמ ,וויטַאריּפסנָאק
 טימ .ןעגנוטייצ עלַאגעלמוא סענעשעק טימ טּפָאטשעגנָא ,סיצַאנ יד

 טעוװעדרָאמעג ןוא טקיניײּפעג סיצַאנ יד ןבָאה ןעלטימ עטסכעלקערש יד
 ןופ לַאװק םעד ןנעוו ןעמוקַאבוצסױרַא םיא ןופ ידּכ ,לגניי עטרַאצ סָאד
 -סיוא רעסעכ טָאה סָאב רעטלַא .רוטַארעטיל רעשידרערעטנוא רעד

 יד ןוא םירבח ענייז ןטַארַאפ וצ רעדייא ,טיוט ןוא םירוסי ןבילקעג
 עמרוט רעװעשרַאװ רעד ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רע  .גנוגעווַאב
 .?קַאיװַאּפ ,

 ץלַאזורג בייל

 ַא ןיא הליפת-לעב ַא עדייז ןייז .רעטעברַא-רעקורד רעגניי ַא
 ף ףעמורפ ַא ,רעטעברַאליטסקעט ַא רעטָאפ רעד ,לביטש-םידיסח
 ,טייקלדייא ןוא טייקנדיײשַאב יד טנשריעג ייז ןופ טָאה בייל .ןדמל ַא
 ןַא ןעוועג זיא רע .רערעדנַא ןַא ןעוועג זיא ןבעל ןיא געוו ןייז רעבָא
 ןופ עיצקעס-טנגוי רעד ןיא ןוא "טפנוקוצ, רעד ןיא רעוט רעוװיטקַא
 ,ןייארַאפ-רעקורד רעװעשרַאװ

 ַא ןליּפש וצ ןעװעג טרעשַאב זיא ץלַאװרג בייל ןליטש םעד
 -ןעמָאק סלַא .,דנַאטשפױאיָאטעג רעװעשרַאװ ןיא לָאר עשירָאטסיה
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 ןטכַאלש עטסערג יד ןופ ענייא טריפעג רע טָאה ,גנולײטּפָא ןַא ןופ טנַאד
 5 יד ןופ רענייא טימ טריפעגנָא טָאה רע .,דנַאטשפױאדָאטעג ןיא
 רעד ןיא תוחוכ עשטייד יז טרעטעמשעצ ןכָאה עכלעוו ,ןעגנולײטּפָא
 -.ס ,ס סעינַאּפמָאק ייווצ ףָאהנעמַאז ןוא ַאלימ ןסָאג יד ףיוא טכַאלש
 ןרָאװעג טעטכינרַאפ קידנעטשלופ טכַאלש רענעי תעב ןענעז טייל
 ,ָאטעג ןופ ןרעייפ ןוא ןטכַאלש יד ןיא ןעמוקעגמוא זיא ץלאזורג בייל

 לקנעי טימ ןעמַאװצ ץלַאזרג זַא ,ןרעװ טנַאמרעד ךיוא לָאז
 "וצ, ןופ רעוט עשידרערעטנוא ערעדנַא ןוא סור ךענעה ,ןָאסלדנעמ
 רעדניק רַאפ ןעמייה טעדנירגעג עשרַאװ ןיא ןבָאה "ףיקס, ןוא "טמנוק
 טָאה'מ .(א .א רעגניז-ןסַאג ,רעּפַאכ-טיורב) סַאג ןופ עכעלטנגוי ןוא
 ייז ךָאנרעױזַא ןוא גנולייוורַאפ ןוא ןסע ןבעגעג ,ןשַאװעגמורַא יז
 ,גנודליװרַאפ ןוא עיצַאזילַארָאמעד ןופ ןטיהרַאמ

 ןַאמלרעּפ ךלמ

 -סקלָאפ רעכעלטלעוושידי רעד ךרוד טריפעג טָאה געוו ןייז

 רעװעשרַאװ ןיא רעריפנָא ןַא וצ "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ,"ףיקס, ,לוש
 ,דנַאטשפױארָאטעג

 ןופ טנַאדנעמָאק רעד ןעוועג ןפמַאק יד תעב זיא ןַאמלרעּפ ךלמ
 -כרוד טָאה רע .ָאטעג ןופ לייט ןלארטנעצ ןיא ןלַארטַאּפ עטשרעדָאפ יד

 עטצעל סָאד .ָאטעג ןופ ןרעיומ יד זיִב ןפירגנָא עטסיירד ייד א טריפעג

 ַא ,ךיוב ןיא ליוק ןייא ייז ןופ ,ןדנואוו יירד ןעמוקַאב רע טָאה לָאמ
 -עיצַארעּפָא רעד וצ ןלָארטַאּפ יד קירוצ רש טריט ,רעטעדנואוורַאפ-רעווש

 ןייגכרודַא טנעקעג טשינ ןדנואוו יד בילוצ רעבָא ןיוש טָאה רע ,עזַאב
 ןענעז ןשטייד יד ןעו .שינעטלעהַאב םעד וצ גנַאגכרוד ןלַאמש ןכרוד

 רעוועג סָאד ןבעגעגקעװַא רעפמעקטימ ענייז רע טָאה ,ןעמוקעגנָא

 רע .ףוס ןכעלדיײמרַאפמוא םעד ןטרַאװאוצּפָא ןבילבעג ןייֵלַא ןוא

 .ןדנוצעגנָא ןבָאה ןשטייד יז סָאװ ,ןרעייפ יד ןיא ןעמוקעגמוא זיא

 גרעבכָאה דוד
 ןוא "טסיפיקסא ַא .עטסטסירד ןוא עטסגניי יד ןופ רענייא

 גנולײטּפָא ןַא ןופ טנַאדנעמָאק ַא ןעוועג זיא רע ךיוא .,"טסיטפנוקוצ,
 טָאה רעטעּפש .ףָאהנעמַאז ןוא ַאלימ קע ףיוא טכַאלש רעסיורג רעד ןיא
 ןשטייד יד ןעװ .ערעדנַא ןעװעטַאר וצ ידכ ,ןעוװעג כירקמ ךיז רע

 8 ןענופעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,רעקנוכ םוצ טרעטנעגרעד ךיז ןבָאה
 ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא עליוויצ טרעדנוה עכעלטע ןוא ןּפורג-ףמַאק
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 ןבעגעגקעװַא גרעבכָאה דוד טָאה ,ךעלדיײמרַאפמוא זיא ףוס סנעמעלַא זַא
 ןיא .גנַאגכרוד ןלָאמש ןיא טגײלעגקעװַא ךיז ןיילַא ןוא רעוועג ןייז
 ַא טרעיודעג טָאה'ס .טעגרהרעד ןשטייד יד םיא ןבָאה עיציזָאּפ ַאזַא

 ןופ רעּפרעק ןטיױט םעד ןּפעלשסױרַא טנעקעג ןבָאה ייז זיב טייצ

 ןעמייהעג ַא ךרוד קעװַא רעקנוב ןופ עלַא ןענעז לייוורעד ןוא ?זלַאה;
 -נוב עקירָאײגנַאל ַא ןעוועג זיא גרעבכָאה דוד ןופ רעטומ יד) .געוו

 ויטקַא ןעוועג זיא יז ; ןטלַאטשנַא-"זָאט, ןיא ןירערעל ַא ןוא עקטסיד
 ,(טעברַא רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןיא

 ַאקששורג לקנעי

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטָאפ ןייז .רעטעברַא-לַאטעמ ַא ןופ ןוז ַא

 ןשידנוב ןיא ןגיוצרעד רעדניק ענייז טָאה ,טסידנוב ַא ןרָאי עגנַאל

 -סגנואיצרעד ןשיטסילַאיצָאס םעד ןעגנַאגעגכרודַא יז ןענעז עלַא ,טסייג
 ,"טפנוקוצ; --- "ףיקס; -- לוש עכעלטלעוו עשידיי : געוו

 -ַאגרָא רעד ןיא : "ףיקס/ ןיא ויטקַא רעייז ןעוועג זיא לקנעי

 יד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ,רעריפ-זיירק ַא יו ,טעברַא רעלענָאיצַאזינ
 -רעביא זיא דע ןעוו ,ןעוועג רע זיא ויטקַא ױזַא טקנוּפ .וו"ַאא ןרעגַאל

 -ָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג : ?טפנוקוצ, רעד וצ ןעגנַאגעג

 רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ ַא ןוא "טפנוקוצ; ןופ טעטימ
 ,ןײארַאפ-לַאטעמ םייב עיצקעס-טנגוי

 -ימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג טייצ-המחלמ רעד ןיא

 יד ןגעק גנוגעװַאב רעד ןיא דנוב-טנגוי ןשידרערעטנוא ןופ טעט
 סיצַאנ יד .ןתוחילש עטסכעלרעפעג יד טריפעגסיוא ַאקשורג טָאה סיצַאנ

 עסיוועג ַא םיא טָאה ןעמ ןוא רוּפש ןייז ףיוא ןעמוקעג לָאמנייא ןענעז
 ,ןטלַאהַאב טזומעג טייצ

 רעװועשרַאװ ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא רע
 ,ָאטעג

 סענָאלב קעשול ןוא קערוי ,עטוג

 ַא ,רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה ַא ןעוועג זיא רערעייז רעטָאפ רעד
 ןגיצרעד ןענעז ןוז רעד קערוי ןוא ,רעטכָאט יד ,עטוג ,טסידנוב
 רעטומ יד ,"ףיקס, ןיא ןוא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןיא ןרָאװעג

 ,רעטסגני רעד ;רעדניק יירד טמותירַאפ ןוא ןברָאטשעג ירפ זיא
 ַא ,עטוג רעקירעיי16 רעד ףױא .רָאי 8 ןעועג טלַא זיא ,קעשול
 וצ לוע רעד ןלַאפעג ןיא ,לדיימ עטיובעג-טסעפ ,עקידוװענח-ץרַאװש
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 ייילק םעד ןעיצרעד וצ ןוא עילימַאפ רעד ןופ טײקשיטַאבעלַאב יד ןריפ
 ןעוועג יז זיא ,טפַאשטריװ ןיא ןשינעטנעק עריא בילוצ ,ןקעשול םענ

 טָאה יז סָאװ םעד ץָארט .ןרעגַאל-"ףיקס , יד ןופ ןלייז יד ןופ ענייא
 טרענימרַאפ טשינ יז טָאה ,עילימַאפ ַא ןופ לוע םעד ךיז ףיוא טַאהעג

 ,?ףיקס; ןיא טעטיױװיטקַא ריא
 ,גניי רעקידרעייפ םַאלפ ַא ןעועג זיא קערוי רערעגניי רעד

 ,"ףיקס; ןופ רעוט עגניי עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 רעד יו ,עטכישעג רעד ןיא ןײרַא זיא ,קעשול ,רעטסנעלק רעד

 -רַאו ןיא עיצַאזינַאגרָא ףמַאק רעשידיי רעד ןופ דילגטימ רעטסגניי
 דנַאטשפיוא ןתעב רָאי 13 לכה-ךס ןעוועג טלַא זיא רע .ָאטעג רעוועש

 ,1943 ןיא

 -מוא ןענעז -- סענָאלב קעשול ןוא קערוי ,עטוג --- יירד עלַא

 ןבָאה יירד עלַא .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ דנַאטשפיוא ןכָאנ ןעמוקעג
 יד ןעוועג זיא קידנטײדַאב רָאג רעבָא ,ןפמַאק יד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז

 ןוא גנולײטּפָא ןַא ןופ טנַאדנעמָאק ןעװעג זיא רע .ןקערוי ןופ לָאר
 ייברעד קידנזײװסױרַא ,ןטכַאלש ערעווש רעייז ןיא טריפעגנָא ריא טימ

 ,טייקשידלעה עכעלנעזרעפ עסיורג
 ןסירעגפיוא ןוא ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה סיצַאנ יד יװ םעדכָאנ

 יד זיא ,טגנערבעגמוא רעפמעק בור םעד ןוא ָאטעג ןיא רעזייה יד
 ןופ ןעמוקַאנוצסױרַא ךיז ןעגנולעג רעטסעװש רעד ןוא רעדירב ייווצ

 עלעגייפ ןוא ךירדירפ ןמלז טימ ןעמַאװצ .תוברוח עקידנענערב יד
 ואוו ,(עשרַאװ ייב) ידולּפ ןייק קעװַא ָאטיוא ןַא ןיא ייז ןענעז ןײטשדלָאג

 טרָאד .רעטכָאט סגָאלק רעזול הריד עוויטַאריּפסנָאק ַא ןטלַאהעג טָאה'ס
 .ָאּפַאטסעג רעד ךרוד טגנערבעגמוא ןוא טּפַאכעג ןרָאװעג עלַא ןענעז

 ןופ ןעמונעגסױרַא סרעּפרעק ערעייז ןעמ טָאה 1946 רַאונַאי ןיא

 יו ,ייז רַאפ ןבָאה "טפנוקוצ, יד ןוא "דנוב, רעד .ידולּפ ןיא רבק

 -רעייפ ַא טנדרָאעגנייא ,ןײטשדלָאג עלעגייפ ןוא ךירדירפ ןמלז רַאפ ךיוא
 ,םלוע-תיב רעװעשרַאװ ןפיוא היול עכעל

 טמיטשַאב גנוריגער עשירָאזיװָארּפ עשיליוּפ יד טָאה 1945 רעמוז
 סלַא סענָאלב קעשול רעפמעק ןקירָאי-18 םענעמוקעגמוא םעד רַאפ
 ,"טייקשידלעה רַאֿפ ץיירק, םעד גנונכייצסיוא

 ןַאמצייוו קעינעב

 זיא גניי ץנַאג .םותי סלַא טעוװעדָאהעגפיוא ךיז טָאה קעינעב

 -גײרַא רע זיא ןייארַאפ-דיילקַאב ןיא ןוא רעדיינש ַא ןרָאװעג קעינעב
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 -טנווָא יד ןוא "טפנוקוצ, יד ."טפנוקוצ,; רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעג

 ,ויטקַא ןרָאװעג ךיג זיא רע .םייה עקיטסייג ןייז ןרָאװעג ןענעז לוש

 -כַאז ,דנַאטשרַאפ ןטנוזעג ךס א טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה קעינעב

 תולעמ יד טימ .טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא טייקכעלטקניּפ ,טייקכעל

 "רָאפ טייצ א ןעוועג .,גנוגעוװַאב-טנגוי רעד ןיא ןגיטשעג ךיג רע זיא

 ןרָאי עגנַאל ,ןייארַאפ-דיײילקַאב םייב עיצקעס-טנגוי רעד ןופ רעציז

 "טפנוקוצ: ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ןעוועג רע זיא

 רע זיא 1926 ןיא 'טפנוקוצ, ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטצעל ןפיוא ןוא

 ,ק .צ םוצ רעטערטרַאפ ַא רַאפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןברוח ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע

 ןַאמרעדיינש הכלמ ןוא ףסוי

 -ץניװָארּפ ַא ןופ עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא ןַאמרעדיײנש רבח
 ןיא ויטקַא ןעוועג זיא רע .,"טפנוקוצ ןופ רעוט ַא יו ןיוש לטעטש
 ,עיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצ: רעװעשרַאװ רעד ןיא ןוא ןיײארַאפ-דײלקַאב
 .טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא ןרָאי עגנַאל
 -רַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא ַאקצעלדעש הכלמ יורפ ןייז ךיוא
 טבעלעגסיוא ךיז ייז ןבָאה קיטסייג .טעטימָאק-"טפנוקוצ, רעוועש
 .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןופ רעפסָאמטַא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא

 ןיא ןעוועג טייצ ַא סנַאמרעדיײנש יד ןענעז המחלמ רעד תעב
 ,וָאסָאק לטעטש ןיא קעװַא יז ןענעז רעטעּפש .ָאטעג רעװעשרַאװ
 .טרסמעג רעצימע ייז טָאה טרָאד ,החּפשמ סהכלמ טבעלעג טָאה'ס ואוו
 ןוא בוטש רעד רַאפ ןגױצעגסױרַא ייז ןוא ןעמוקעג ןענעז ןשטייד יד
 ךָאנ ןבָאװ ןשטייד יד .,ןסָאשרעד ייז רעטָאפ סהכלמ ןופ ןגיוא יד ןיא
 בורג ַא רעטסנעפ ןייז רַאפ ןבָארגוצסױא רעטָאפ םעד טיינעג וצרעד
 ,םעדייא ןוא רעטכָאט ןייז ןבָארגַאב טנעה ענעגייא יד טימ ןוא

 ןץייטשנייא הרוּפצ

 -עג הכױב רעטסעװש רערעטלע ריא טימ ןעמַאזוצ זיא הרוּפצ

 ןטערטעגנײרַא יז ןענעז טרָאד ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןיא ןעגנַאג

 עטסנבעגעגרעביא ןוא עטסיירטעג יד וצ טרעהעג ןוא "ףיקס, ןיא
 דעטעּפש ךיז ייז ןבָאה טפַאשיירטעג רעבלעז רעד טימ .,?ןטסיפיקס;
 ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי םעד ןיא טנכייצעגסיוא

 -"טפנוקוצ, ןטמירַאב ןיא וויטקַא ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא הרוּפצ

 ,עשרַאװ ןיא בולק-"טפנוקוצ, ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ךיוא ןוא רָאכ
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 ןוא גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא טָאה יז
 -רַאװ יד סָאװ וויטַארעּפָאָאק-רעריזירפ םעד ןיא קיטעט ןעוועג לעיצעּפס
 -םיילג זיא סָאװ ןוא ָאטעג ןיא טנדרָאעגנייא טָאה "טפנוקוצ,, רעוועש
 ףוס .רעוט עשידרערעטנוא יד רַאפ טקנוּפ-ףערט ַא ןעוועג קיטייצ
 -ןײרַא יז לָאז'מ זַא ,טלעוּפעגסיױא ןייוועג ןוא ןרערט טימ יז טָאה 2
 יּפָא ףמַאק עשידנוב יד ןיא) .גנוליײטּפָאףמַאק סיקסווָאזָאר ןיא ןעמענ
 ןוא עקיסַאּפ ןופ בײלקּפָא ןעגנערטש ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ןעגנולייט
 ןופ ןטכַאלש יד ןיא ןלַאפעג זיא הרוּפצ ,(רעדילגטימ עקיאעפ-ףמַאק
 ,דנַאטשּפױא-ַאטעג רעװעשרַאוװו

 יקסווָאנילַאמ ןועמש

 םייה רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ .רעבעוו רעשזדָאל ַא ןופ דניק ַא

 "סקלָאפ רעכעלטלעוו-שידיי רעד ךרוד טריפעג געוו-סנבעל ןייז טָאה

 רע זיא ןרָאי עגנַאל .,"דנוב ,, ןוא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ,"ףיקס, ,לוש

 רע ןעו .טעטימָאק-"טפנוקוצ, רעשזדָאל ןופ דילגטימ ַא ןעוועג
 -ַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא רעוט רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג ןיוש זיא
 טעברַא עטבילַאב ןייז ןסירעגרעביא טשינ ץלַא ךָאנ רע טָאה ,גנוגעוו

 ,"ףיקס; ןיא
 רע ןענַאװ ןופ ,עשרַאװ ןיא ןעוועג המחלמ-טלעוו רעד תעב

 -ַאב רעד ייב .,וָאטַאינָאּפ רעגַאל ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפעד ףוסל זיא

 ןעייר יד ןיא טפמעקעג 1939 רעבמעטּפעס ןיא עשרַאװ ןופ גנורעגַאל
 ,תולייח עשיצַאנ יד ןגעק ןענָאילַאטַאב-רעטעברַא עקיליוויירפ יד ןופ

 רעשידרערעטנוא רעד ןיא ויטקַא טייצ עצנַאג יד ןעוועג רעטעּפש
 "עג רעגַאל-דרָאמ ןוא -עגרָאטַאק ןיא ךיוא גנוגעווַאב רעשידנוב
 ןופ ןענַאטשעג ןוא רעפמעק רעטעװעטרַאהרַאפ רעבלעז רעד ןבילב
 יקסװָאנילַאמ ןועמש ."דנוב, ןופ ,ק .צ ןטימ גנודניברַאפ ןיא טרָאד

 תעב סיצַאנ יד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןוויטקַא ןופ רעריפ א ןעוועג זיא
 עשיליוּפ יד .ףמַאק ןיא ןלַאפעג זיא רע .רעגַאל ןופ עיצַאדיוװקיל רעד

 טמיטשַאב םיא רַאפ 1945 ןיא טָאה עשרַאװ ןיא גנוריגער עשירָאזיוװָארּפ
 ,"טייקשידלעה רַאפ ץיירק; םעד גנונכייצסיוא סלַא

 ןַאמדירפ לבייל

 "טפנוקוצ , ןופ טעטימָאק רעשזדָאל ןופ דילגטימ ַא ןרָאי עגנַאל

 ןפיוא .,"ןרעטשנגרָאמ/ עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס רעד ןופ רעריפ ַא ןוא

 דנוב-טנגוי ןופ .ק .צ ןיא רעטערטרַאפ סלַא טלייוועג רָאפעמַאזוצ ןטפ
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 טבעלעג המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב ,ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ,

 עירָאטַאנַאס-רעדניק רעד ןיא רערעל-טרָאּפס ןרָאװעג ףוסל ,עשרַאװ ןיא

 -מוא 1942 ןיא .ןישעזדעימ ןיא םעדעמ רימידַאלװ ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 ןופ רעדניק יד ןופ הגירה רעד ךָאנ געט רַאֹּפ ַא ןרָאװעג טכַארבעג

 ,עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד

 (עטיווָאדױוַאד עשטבָאט

 "רעקעוו:טנגויא ןופ רעטלַאװרַאפ ןקירָאײגנַאל ןופ רעטכָאט

 טָאה סָאװ ,דניק ַא ךורבסיוא-המחלמ ןתעב .שטיוװָאדיװַאד ןועמש
 -עג .,לוש-סקלָאפ עכעלטלעוו-שידיי יד טקידנעעג טַאהעג סָאװ-רָאנ
 -ילגטימ ַא ."טפנוקוצ, ןוא "ףיקס, ןשידרערעטנוא ןיא קיטעט ןרָאװ
 תעב .1942 טסברַאה ןופ עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי רעד ןופ ןירעד

 עיצקנופ עקיטכיוו יד טריפעגסיוא דנַאטשפױאיָאטעג רעװעשרַאװ םעד

 ריא ןעו .ןעגנולײטּפָא-ףמַאק יד ןשיוצ ןירעירוק-גנודניברַאפ ַא ןופ

 ,סופ ןטקנעלעגסיוא ןַא טימ ןיוש ,יז טָאה ןטערטעגּפָא זיא גנוליײטּפָא

 רַאפ טסַאל ַא ןייז וצ טשינ ידכ ,ןייגטימ טשינ טעװ יז זַא ,טרעלקרעד
 עכלעוו ,רעפמעק עפורג ַא וצ טקינײארַאפ ךיז רעטעּפש ,עקירעביא יד

 טּפַאכעג זיא יז יו םעדכָאנ דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב ךעלנײשרַאװ זיא
 ַא ןעמונעגנָא טַאהעג רעירפ טָאה עּפורג יד ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג

 עשיצַאנ יד ןיא טייהרעקידעבעל ןכעגוצרעביא טשינ ךיז סולשַאב

 .טנעה

 זעיפּפעלק ַאניג

 ןופ ןירעוט עקירָאיײגנַאל ַא ,שיפּפעלק לאכימ ןופ רעטסעווש ַא

 עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס ןוא "ןעגנירג עּפורג רעשיטנעדוטס ,"טפנוקוצ;
 טנכייצעגסיוא ךיז סרעדנוזַאב גירק םעד ןופ טייצ ןיא ."ןרעטשנגרָאמ,

 ןעגנערבמוא םוצ טריפעג ןדיי רעװעשרַאװ יד טָאה'מ תעב 1942 רעמוז

 -עג עיניליןַאב רעד ייב "ץַאלּפ-גַאלשמוא , ןפיוא .עקנילבערט ןיא

 זיא סע .עטליײטרוארַאפ-טיוט םוצ יד ןופ ןשטנעמ ןּפַאכוצסױרַא טעברַא

 יד ןופ ןעמענוצסורַא ןעגנולעג ערעדנַא עקינייא טימ ןעמַאזוצ ריא
 .-רַאפ ןוא רעוט עשידרערעטנוא עקיטכיוו ייר ַא סענָאגַאװ יד ייב ןעייר

 -ַאב ןוא עיצַארעּפָא ןַא ךָאנ ןברָאטשעג זיא יז .ןשטנעמ עלופטסניד

 (ַאקסװעשזקַאז ַאיפָאז) ןירעירַא ןַא ןופ ןעמָאנ ןרעטנוא ןרָאװעג ןבָארג

 .עגַארּפ ןיא םלוע-תיב ןשילױטַאק ןפיוא
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 שרעק ביל

 רעד רעוועג זיא רע ואוו ,עװָארָאװַאג לטעטש ןופ טמַאטש
 םעניילק ןייז ןיא ,עיצַאזינַאגרָא-"טפנוקוצ, רעקיטרָא רעד ןופ רעריפ
 טָאה רע סָאװ ,עיגרענע ערעיוהעגמוא ןַא טקעטשעג טָאה ףוג ןרַאד
 ןופ תוחילש ןיא .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןבעגעגקעװַא ןצנַאגניא
 עטצעל יד .דנַאל ןיא טעטש ייר ַא טכוזַאב "טפנוקוצ, ןוא "דנוב;
 עשיטסילַאיצָאס ןופ ןייארַאפ ןיא רַאטערקעס סלַא טעברַאעג ןרָאי
 ,רעקרעװטנַאה

 ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב
 ןוא עשרַאװ ןיא גנוגעוַאב רעלענַאיסעּפָארּפ רעשידרערעטנוא רעד
 ןופ טנַאדנעמָאק רעד ןרָאװעג רעטעּפש .טַאר-ײטרַאּפ ןופ דילגטימ א
 םענילק; םענעפורעג-זַא ןיא עיצַאזנַאגרָא ףמַאק רעשידיי רעד
 דנַאטשפיוא ןתעב ןעמוקעגמוא .סָאג עטסָארּפ ןופ ןָאיַאד ןיא ,"אטעג
 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ

 יקסנירטסָאק קעמַאס

 עילימַאפ יד יוװ םעדכָאנ טייצ ַא .טסידנוב רעקסניּפ ַא ןופ ןוז ַא
 ןרָאװעג טריטסערַא רעטָאפ רעד זיא ,עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה
 ןַא ןופ רעיײטשרָאפ סלַא ןכוזַאב ענייז ןופ םענייא ףיוא עװקסָאמ ןיא
 רעד ןיא טגכייצעגסיוא ךיז טָאה קעמַאס .עמריפ-סלדנאה רטשילגנע
 יד ןופ רענייא .,"טפנוקוצ, ןוא "ףיקס, ןופ טעברַא ירעשידרערעטנוא
 :סױרַא עיצקַא רעד טימ טריֿפעגנָא 1942 ירעמוז רע טָאה ,עטסטסיירד
 .עקנילבערט ןייק סענָאגַאװ יד ייב ןעייר יד ןופ םירבח ןעװעטַארוצ
 טריפעגקעװַא ןוא טּפַאכעג םיא ןעמ טָאה טעבױא רעקיזָאד רעד תעב
 .ןרעמַאק-זַאג רעקנילבערט יד ןיא

 ץירָאמ ַאפעטס ןוא סייח

 רעצעז ןישַאמ א רע ."ןטסיטפנוקוצע עקירָאי-גנַאל עדייב

 גירק ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא ."גנוטייצ-סקלָאפ, רעשידנוב רעד ןיא

 ,עיצַאּפוקַָא רעשיטעוָאס רעד ןופ טיבעג ןפױא ןענופעג ךיז רע טָאה

 ןײגרעבירַא םייב .תוחילשדיײטרַאּפ ַא טימ עשרַאװ ןייק קירוצ טייג רע

 ,ןסָאשרעד ןשטייד יד םיא ןבָאה לכייטיץעגערג סָאד
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 סױרַא טייצ רעבלעז רעד ןיא זיא ,ַאפעטס עטרבח יורפ ןייז
 ,ןעמוקעגנָא ןיהַא זיא יז ןעוו .קָאטסילַאיב ןייק םיא וצ עשרַאװ ןופ
 רעפיט ַא ,ןַאמ ריא ןגעוו הרושב ערעטיב יד ןפָארטעג זיולב יז טָאה
 ,עשרַאװ ןייק קירוצ טייג ןוא ךיז טשרעהַאב יז .םורַא יז טּפַאכ רעצ
 ,סנירעוט עשידרערעטנוא עטסשיגרענע יד ןופ ענייא טרעוװ יז ואוו
 ,רוטַארעטיל עמייהעג ןטײרּפשרַאפ ןופ טעברַא רעד ןיא סרעדנוזאב
 .ןעמוקעגמוא ףוסל זיא יז ךיוא

 רעלעצ ףסוי

 ,וָאנרַאט ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ רעציזרָאפ טייצ ַא ןעוועג

 רעשידנוב רעסיורג רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ןרָאװעג רעטעּפש

 1949 בױהנָא ןיא .טָאטש רעד ןופ גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא

 טריפרַאפ ןטסידנוב גנולײטּפָא רעטנּפָאװַאב א ןופ שארב רע טָאה
 עכלעוו ,טײלדָאּפַאטסעג יד טימ טכַאלש ַא וָאנרַאט ןופ ןסַאג יד ףיוא

 ןבָאה ןטסידנוב עטנּפָאװַאב יד .םירבח עטריטסערַא טריפעג ןבָאה
 יד ןעײרפַאב וצ ליצ ןטימ טײלָאּפַאטסעג יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז

 רעלעצ ףסוי זיא ,טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ ,ףמַאק ןיא ,עטריטסערַא
 ,ןעמוקעגמוא ערעדנַא ייר ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ

 ןַאמצלעּפ השמ

 עיצַאזינַאגרָא רעוועקָארק רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןָא רָאי 14 ןופ
 טעטימָאק-"טפנוקוצ, ןופ דילגטימ טייצ ַא ןעוועג .?טפנוקוצ, ןופ
 -טימ ןוא רעטעברַא-דײלקַאב ןופ ןייארַאפ ןופ רעציזרָאפ רעטעּפש ןוא
 ןוא רענדער רעטבילַאב ַא .עקָארק ןיא "דנוב, ןופ טעטימָאק ןופ דילג
 ןשיליוּפ ןופ ןעייר יד ןיא טפמעקעג 1989 רעבמעטּפעס ןיא .רעוט
 עיצַאּפוקָא רעשיטעווָאס רעד ןופ ,תולייח עשיצַאנ יד ןגעק רעטילימ
 -ןוא רעד ןיא ןעמענוצלײטנָא טרָאד ידכ ,עקָארק ןייק ןעמוקעגקירוצ
 טריטסערַא םיא ןבָאה סיצַאנ יד .,גנוגעװַאב רעשידנוב רעשידרערעט
 ,הסיפת ןיא טעדרָאמרעד ףוסל ןוא

 רענּפַאװ ןמלק

 טבעלעג טכַאנ ןוא גָאט ."ףיקס, ןופ רעיוב עטסקיטכיװ יד ןופ

 ןשידיי ןרַאפ ןעמרָאפ עשיטסילַאיצָאס עיינ טכוזעג ,גנוגעוװַאב רעד טימ

 -לַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא רָאפנעמַאװצ ןט6 ןופ ,דניק-רעטעברַא

 רַאטערקעס ןרָאי ייר ַא ,ןליוּפ ןיא "טפ:נוקוצ; דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק
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 ןייז ןיא ןעוועג גירק ןופ ביױהנָא ."ףיקס, ןופ עלַארטנעצ רעד ןופ
 -סערַא 1940 טסברַאה ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ןעוו .ענליוו טָאטש-םייח
 ןעוועג םיא רַאפ זיא'ס ןוא ,רעוט ןשידנוב ַא ,רעטָאפ ןטלַא ןייז טריט
 ענליוו יורפ ןייז טימ רע טזָאלרַאפ ,ןרעוו וצ טריטסערַא ךיוא רַאפעג ַא
 ,ןדנואוושרַאפ ךָאנרעד זיא םיא ןופ רוּפש רעדעי .עגיר ןייק טמוק ןוא

 (עטיוועלגיא בךייל

 שיטסילַאעדיא ןַא ,קָאטסילַאיב ןיא ןרעטלע עמורפ ןופ טמַאטש
 קיטעט ןעוועג ןָא ןרָאי עטסירפ יד ןופ ,רעטעברַא-לַאטעמ רעטמיטשעג
 ןיא 1980 ןופ ןוא קָאטסילַאיב ןיא רעירפ -- ?טפנוקוצ , רעד ןיא
 ןשיווצ זיא רע ואוו ,עניטנעגרַא ןייק טרירגימע 198/ ףוס .עשרַאוװ
 ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,1940 ןיא  .ָא"וויי ןיא קיטעט ןעוועג ןרעדנַא
 ,טרעכיזעג זיא ףמואירט רעשירעלטיה רעד ןוא רעטנוא טייג ץלַא זַא
 רעשיליופ רעד ןיא רעקיליוויירפ סלַא ןדלָאמעג ךיז שטיוועלגיא טָאה
 ,ןעגנולײטּפָא עטשרע יד ןיא ןעוועג שטיוועלגיא זיא 1944 ןיא ,ײמרַא
 ערעווש עטשרע יד ןיא ןוא ךיירקנַארפ-ןופצ ןיא טעדנַאלעג ןבָאה עכלעוו
 רעטליפרעד ַא ןופ ליפעג ןטימ ןלַאפעג רע זיא ידנַאמרָאנ ןיא ןטכַאלש
 ,טּכילפ

 רענזָאּפ רסיא

 ."ןעגניר, עיצַאזינַאגֹרָא רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ ,טנעדוטס ַא

 ענליוו ךרוד עשרַאװ ןופ טריפעג געוװ ןייז טָאה טייצ-המחלמ רעד ןיא |
 -עגנײרַא רע זיא טרָאד .עדַאנַאק ןייק קיפיצַאּפ ןוא דנַאלסור רעביא

 טָאה דנַאלגנע ןופ .,ײמֹרַא רעשיליוּפ רעד ןיא רעקיליוויירפ סלַא ןטערט
 ףיוא עקַאטַא ןַא תעב ןוא טעטש עשטייד טרידרַאבמָאב רעילפ ַא יו רע
 ,ןלַאפעג רע זיא ןילרעב

 ץישפיל ןבואר

 ןיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ .ק .צ ןופ רעציזרָאפ ןופ ןוז ַא

 ןיא טּפַאזעגנייא רעפסָאמטַא-"טפנוקוצ, יד ,ץישפיל ףסוי --- ןליוּפ

 עכעשלטלעווישיריי א טקידנעעג .,טסורב סרעטומ רעד ןופ ךָאנ ךיז

 יד ןיא ןוא .ףיקס; ןיא ןעוועג ןרָאי-רעדניק יד ןיא ,לוש-סקלָאפ

 רעטָאפ ןטימ ןעמַאוצ המחלמ רעד תעב ."טפנוקוצ/, ןיא ןרָאי-טנגוי
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 סעקיװעשלָאב יד ןבָאה 1940 ןיא .ענליוו ןיא ןעוועג רעטסעוװש ןוא
 -רַאפ ןרעװ רעטסעװש עגניי יד ןוא רע .רעטָאפ םעד טריטסערַא
 -סעווש רעד טימ ןעמַאזוצ םיא טגנולעג 1942 ןיא  ,יַאכנַאש ןייק טלגָאװ
 ןטימ ףיונוצ ךיז רע טפערט טרָאד ,דנַאלגנע ןייק ןעמוק וצ רעט
 הסיפת רעשיטעווָאס רעד ןופ סױרַא 1941 ןיא זיא רעכלעוו ,רעטָאפ
 ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא ריציפָא ןַא ןרָאװעג רעקידעמ סלַא זיא ןוא

 רע ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא רעילפ ַא טרעוו ץישפיל ןבואר
 ןכָאװ עטצעל יד ןיא ,גירק ןכָאנ ןיוש .טקידעשַאבמוא גירק ןופ סױרַא זיא
 טָאה רע .עפָארטסַאטַאק-ילפ ַא תעב ןעמוקעגמוא רע זיא 1945 ןופ
 -- רתסא רעטומ ןייז .םי ןופ סעילַאװכ יד ןיא טיוט םעד ןענופעג
 סיצַאנ יד ןכָאה --- "ףיקס; ןוא "טפנוקוצ, ןופ ןירעוט עקירָאי-גנַאל ַא
 רעד ןופ ףוס ןרַאפ געט רָאּפ ַא רעגַאל ןשטייד ַא ןיא טעדרַאמרעד
 ,המחלמ

 דנַאטשפוא-ַָאטעג רעוועשרַאוו ןופ רעפמעק

 -יקס, ןוא "ןטסיטפנוקוצג ןופ המישר ַא רעטייוו ָאד ןביג רימ
 -ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא ןוא טפמעקעג ןבָאה עכלעוו ,"ןטסיפ

 ; דנַאטשּפיוא
 ןופ דילגטימ ,רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה -- רענטרעג לארשי

 ,םרוטש-"טפנוקוצ,

 ,עיצקעס-טנגוי רעד ןופ רעוט ,רעדיינש -- שטיוועקשוי םירפא
 ,םרוטש-"טפנוקוצ; ןופ דילגטימ

 -טנגוי רעד ןופ רעוט ,רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה -- ַאלגיא דנומגיז
 ,םרוטש-"טמנוקוצ, ןופ דילגטימ ,עיצקעס

 -טגגי רעד ןופ דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ --- ןייטשנעיליל השמ

 -"טפנוקוצ; ןופ דילגטימ ןוא ןייארַאפ-רעריזירפ םעד ןופ עיצקעס

 .םרוטש

 טָאטשרָאפ רעװעשרַאװ רעד ןופ רעדיינש --- שטיוװוָאנַאמָאר לארשי
 ,"טפנוקוצ, ןופ רעוט ,עטָאכָא

 ,"ףיקס; ןופ רעוט --- ןײטשטנַאילירב קעשַאטס
 -סקלָאפ עכעלטלעוו-שידיי יד טקידנעעג -- יקצינלעמכ םוחנ

 רעשינכעט טגרעבלעװַאװ ןיא טרידוטש ,26 ענלַאמכָארק ףיוא לוש
 ץיצַאינַאגרָא רעשימעדַאקַא רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ ,לושכיוה

 גנוליײטּפָא ףמַאק רעד ןופ טנַאדנעמָאק ןעועג ָאטעג ןיא ."ןעגניר,
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 ,קירבַאפ סצלוש ןופ חטש ןפיוא

 "גוב ןטלַא ןופ ןוז ,"טפנוקוצ, ןופ דילגטימ --- יקסנוד קעוועס

 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה קעועס .יקסנוד השמ רעטסוש םעד ,טסיד
 טימ ןעמַאוצ .ןָאיַאװ רעטשרעב ןיא ןפמַאק עטרעטיברַאפ יד ןיא

 -ַאטַא ייז ןוא ןשטייד יד ןופ ןקור ןיא ןסירעגכרודַא ךיז ןרעזייהגנוי
 ,שיפּפעלק לאכימ ןלַאפעג זיא טכַאלש רענעי ןיא ,ןטַאנַארג טימ טריק

 רעשימעדַאקַא רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ --- רעגייא םהרבא
 עשירָאזיװָארּפ עשיליופ יד טָאה 1945 רעמוז .,"ןעגניר, עיצַאזינַאגרָא
 רַאפ ץיירק; םעד גנונכייצסיוא סלָא םיא רַאפ טמיטשַאב גנוריגער

 ,"טייקשידלעה

 ,"טפנוקוצ, ןוא "ףיקס,, ןופ דילגטימ --- ןיטשדלָאג קחצי
 -ַאק ןשיטילָאּפ ןוא טסידנוב ןטלַא ןופ ןוז --- ןַאמרעטופ ץַאנגיא

 רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעוט ,ןטייצ עשירַאצ יד ןופ ןאשזרָאט
 לקנעי רעטעברַא-רעשיילפ) ןַאמרעטופ לקנעי --- גנוגעווַאב .פָארּפ
 ,??שזַאשטַאלפ ,

 ,טַאלבנעגייפ בקעי

 ,שטיװעלעקנַאי ַאלעדַא
 ,ןַאמלטימ לארשי

 .ןַאװש המלש

 ,"טפנוקוצ, ןוא "ףיקס/, ןיא וויטקַא ןעוועג --- יקסווָאזָאר לבייל
 ,יקסווָאזָאר ףלָאװ ןופ רעדורב

 רעד ןופ ךיילג ןעמוקעג .ןיבר ַא ןופ ןוז --- ץרַאװש ריאמ

 ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,?עּפורג"ידַאקרַא; ןופ רעריפ ,"דנוב; םוצ הבישי
 ,םירוחב-הבישי ענעזעוועג ןופ

 ,"טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןיא קיטעט ןעוועג --- דלַאװ ןימינב

 ןשידרערעטנוא ןופ דילגטימ ןופ רעטכָאט עגניי -- גָאלק עמולב

 עטסשיגרענע יד ןופ ענייא ןעועג .גאלק רעזול "דנוב; ןופ ,ק .צ
 -שג ןסָאשרעד ."טפנוקוצ, ןוא "דנוב; ןשידרערעטנוא ןופ סנירעוט

 תעב ןסור ךענעה טימ ןעמַאזוצ רעדלעוו רעקסישזרַאקס יד ןיא ןרָאװ
 ,רעגַאל ןופ ןפיולטנַא

 קיב עיסַא ןוא קיניַָאוכ םהרבא -- תוילת

 ןעוועג זיא סָאד 1943 רעבמעטּפעס ןט23 םעד סָאד זיא ןעשעג
 .ָאטעג רענליװ ןופ עיצַאדיװקיל רעקיטליגדנע רעד ןופ גָאט רעד
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 ןעגנולײטּפָא עשטייד ךרוד טלגנירעגמורַא ןעוװעג זיא ָאטעג רעד

 ואו ,עססָאר ףיוא טקנוּפלמַאז םוצ טריפעגסױרַא ןעמ טָאה ןדיי יד
 לייוורעד לייט ןטייווצ ַא ,םוקמוא םוצ לייט ןייא --- טלייטעצ ייז טָאה ןעמ
 ,טלַא ןוא גניי ,ןדיי רענליוו הדע עצנַאג יד ןעוו .ןרעגַאל-ןפַאלקש יד וצ

 ןעמ טָאה ,ץַאלּפ ןפיוא טלמַאזרַאפ ןעוועג ןיוש ןענעז ,יורפ ןוא ןַאמ
 טָאה ייז ןופ ייווצ ףיוא .,תוילת ריפ טלעטשעגפיוא ןגיוא ערעייז רַאפ

 -טנגוי יד ןוא ,קיניאװכ םהרבא טסידנוב ןגניי םעד טריפעגפיורַא ןעמ
 ןעוועג ןענעז ייוצ ערעדנַא יד ףיוא .קיב עיסַא עקטסידנוב עכעל
 ,ןאלּפאק ןוא ןיוועל עשירג

 ןיא ןרעטלע עכעלרעגריב ןופ טמַאטשעג טָאה קיניַאװכ םהרבא

 ,קָאטסילַאיב ןיא טצעזַאב ךיז החּפשמ ןייז טָאה רעטעּפש  .יָאנישזָאר

 ,טנַאקירבַאפ-רעדעל רעכייר רעייז ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ואוו

 ,המשנ ןוא בייל טימ טסילַאיצַאס ַא ןרָאװעג ירפ רָאג זיא םהרבא

 רעקָאטסילַאיב רעד ןיא רעירפ קיטעט ןעוועג םהרבַא זיא טנעדוטס סלַא
 -וטס רעד ןיא ןוא !ידנוב.. ןופ עיצַאזינַאגרָא רענליוו ןיא רעטעּפש ןוא
 ,"ןעגניר,, עיצַאזינַאגרָא רעשיטנעד

 רעקיסַאלק-טשרע סלַא טקורעגסױרַא ךיז קיניָאװכ טָאה גירק ןרַאפ
 ."דנוב, ןופ טעטימָאק רענליוו ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא ןוא רעוט
 ,גירק ןופ טייצ רעד ןיא טליּפשעג רע טָאה לָאר עסיורג סרעדנוזַאב ַא
 טעברַאעגטימ רע טָאה ,טעטימָאק-יײטרַאּפ רענליוו ןופ רעייטשרָאפ ַא יו
 ךס ַא ןוא ענליוו ןיא םיטילּפ-רעטעברַא עשידיי ןופ טעטימָאק ןיא
 .ןבעל רעייז ןכַאמ רעגנירג ןוא םיטילּפ יד ןענדרָאוצניײא ידכ ,ןוטעג
 "דנוב, ןופ רעייטשרָאפ ןעוועג ךיוא טייצ-המחלמ רעד ןיא זיא רע
 .טימ וויטקַא ןוא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק רענליוו ןיא
 ערעיוהעגמוא ןייז .גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא טעברַאעג
 -ייד רעד רעטנוא ןזיװעגסױרַא ךיוא רע טָאה טייקטסיירד ןוא עיגרענע
 -תוריד רעד טימ טריפעגנָא רע טָאה ָאטעג ןיא .עיצַאּפוקָא רעשט
 לָאז רעדעי זַא ,ןגרָאז וצ עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה סָאװ ,גנולײטּפָא
 רעד ןיא וויטקַא קרַאטש ןעוועג זיא רע .ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןבָאה
 ןירעציזרָאפ-ײטרַאּפ רעטלַא רעד טימ ןעמַאװצ .טעברַא-ײטרַאּפ
 -עג רע טָאה קורק ןַאמרעה ןוא טלַאטשעגטוג שריה ,רעמערק יטַאּפ
 תוכייש ןיא גנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ ןוא -רעיורט רעד ףיוא טדער
 ןוא ךילרע קירנעה "דנוב, ןופ רעריפ ייווצ יד רעביא דרָאמ ןטימ
 ,רעטלַא רָאטקיװ
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 בַאטש ןיא "דנוב; םעד ןטערטרַאפ טָאה קיניַאװכ םהרבא רבח

 רעבמעטּפעס ןט28 םעד  .עיצַאזינַאגרָא-ןענַאזיטרַאּפ רענליוו רעד ןופ

 רעדילגטימ יד ןענעז ,ןרָאװעג טרידיווקיל זיא ָאטעג רעד ןעוו ,92

 סױרַא ןלַאנַאק עשידרערעטנוא ךרוד עיצַאזינַאגרָא-ןענַאזיטרַאּפ רעד ןופ

 ןגעוו-עיצַאזילַאנַאק יד ןופ ןעמוקסיורַא םייב ,טייז ?רעשירַא; רעד ףיוא

 ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא קיב עיסַא ןוא קיניַאװכ םהרבא ןענעז

 ףמַאק ַא ןבױהעגנָא ןבָאה םירבח יד .סעצווָאּפַאטסעג גנולײטּפָא ןַא

 ,טּפַאכעג רעבָא ייז טָאה'מ .,טײל-ָאּפַאטסעג רָאּפ ַא ןסָאשרעד ןוא

 ונוריגער רעשירָאזיװָארּפ רעשילױּפ רעד ןופ זיא קיניָאװכ םהרבא)

 יטוטריווע רעדרָא ןטימ ןרָאװעג טנכייצעגסיוא טיוט ןכָאנ 1948 ןיא

 ,'ירַאטילימ
 ענליוו ןיא עיזַאנמיג-לַאער עשידיי יד טקידנעעג טָאה קיב עיסַא

 "וּפָאּפ ןוא טבילַאב רעייז ,ןירעוט-"טפנוקוצ,  ַא ןעוועג זיא ןוא

 ,"ףיקס; ןופ רעדניק יד ןשיװצ ןוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןיא רעל

 רעשידרערעטנוא רענליו רעד ןופ ןרעק םוצ טרעהעג טָאה עקסַא

 ,"טפנוקוצ;,

 ףןעגנָאהעגפיוא ייז ןעמ טָאה ןדיי רענליוו יד ןופ ןגיוא יד רַאפ

 ןבעל לָאזע :ןעוועג זיא הילת רעד ףיוא יירשעגסיוא רעטצעל רעייז

 | "! םזילַאיצָאס רעד

 ילעו ,ָאקשטַאלק ַאלעה "עקטסיטפנוקוצ, יד טלייצרעד סע יװ

 ,טנייוועג םורַא רענעמ ןוא ןעיורפ יד; ןבָאה ,ןעוועג ייברעד זיא עכ

 טלקָאשעג ןוא הילת רעד ןופ טלכײמשענּפָארַא ייז וצ טָאה עקסַא רָאנ

 ."טזעינ ךיוא ןייוו ךיא ,טשינ טנייו :ןגָאז ןלעװ טלָאװ יז יו ,ּפָאק ןטימ
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 םוצ ןרעקמוא ךיז רימָאל עגר ַא ףיוא .ףוס םייב ןענעז רימ
 ,לצרָאװ

 ענעדישרַאפ ייב ,טנגוי ןוא רעדניק עשידיי ןבָאה לָאמ יירד
 רעייז ןטערטעגסיוא ןליוו ןעיירפ ןופ ןיילַא ,סעיצַאוטיס עשירָאטסיה
 ."דנוב , םוצ געוו

 קלָאפ עשידיי סָאד זיא טרעדנוהרָאי ןט20 ביױהנָא ןוא ןט19 ףוס
 .געוו-דייש ןפיוא עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןענַאטשעג

 ןעמונרַאפ ןבָאה תוסנרּפ עקירָאי-טרעדנוה עטלַא ןופ טרָא ןפיוא
 רעזעיגילער רעד .ןעגנוקיטפעשַאב ענרעדָאמ ,עיינ ןָאנבױא םעד
 ףךשמב גנולקיװטנַא רעכעלטכישעג ןופ טקודָארּפ ַא ,רעגייטש-סנבעל
 רעד .ןרָאװעג ןכָארבעגנײיא ךַארק ַא טימ זיא ,ןרָאי רעטנזיוט ןופ
 -ץלע ןטסוויטקודָארּפ ןופ ,רעטעברַא עשידיי ןופ ללוכ רעד ,"דנוב;
 -סנבעל עיינ ןופ רעפַאש רעד ןעוועג קיטייצכיילג זיא ,ןדיי ייב טנעמ
 גנַאג ןשידיי םעד ןלעטשּפָא טשינ .חסונ םענרעדָאמ ןופ ,ןעמרָאפ
 רָאנ ,ןסלער יד ןופ רעדער יד ןריפּפָארַא טשינ ןוא טלעוו רעד ןיא
 ,ןטנָאזירָאה עיינ וצ ,ןגעוו עיינ ףיוא ןעוועריקרַאפ

 טנגוי יד טָאה ,ןפַאשעג טָאה יידנוב, רעד סָאװ ,עיינ סָאד טָא
 םוצ ןגיוצעג טָאה המשנ ריא .טּפַאכעגפיױא רעצרעה עקידיירפ טימ
 .רעטרעוו עיינ יד ןעגנולשעג יז טָאה טייקיטשרוד טימ .ןוגינ םעיינ
 יד טיובעגטימ ןוא ןבעל עיינ סָאד טנעלעגטימ יז טָאה רעפייא טימ
 ,רוטלוק עכעלטלעוו-שידיי

 ,רעסָאלש ןוא רעילאטס ,רעטסוש ןוא רעדיינש ןופ רעדניק
 -עגנָא ןוא רעמערק ,סענַאמרופ ןוא רעגערט ,רעטשרעב ןוא רעבעוו
 רעטרימָאלּפיד ןופ ,ןעמייה עשינבר-שידיסח ןופ רעדניק ,עטלעטש
 ןוא רדח ןופ ,קירבַאפ ןוא טַאטשקרעװ ןופ טנגוי יד -- ץנעגילעטניא
 -ינוא ןוא עיזַאנמיג ,לוש-סקלָאפ רעכעלטלעוו-שידיי ןופ יװ ,הבישי
 ,"דנוב, םוצ געוו ַא ןענופעג ייז ןבָאה עלַא --- טעטיזרעוו
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 רעד ןעוועג זיא'ס יװ ,ןייג טשינ רעמ --- טײדַאב טָאה סָאד ןוא
 ענעטערטעגסיוא עטלַא ףיוא ,תורוד-רוד ןופ טָאבעג רעד ןוא רעגייטש
 ַאװרעסנָאק ןוא עמורפ יד ,ןטייצ עקידרעירפ ןופ טנגוי יד ,ןגעוו
 ןעװעג זיא רעװש .ןרעטסומ-סנבעל עקיטרַאפ טָאהעג טָאה ,עוויט
 טכייל רַאפרעד רעבָא ,ןטָאברַאפ ןֹופ ךָאי רעד ןוא תווצמ ןופ לוע רעד
 ןרעטלע-רוא ןוא ןרעטלע ןופ טירט-סופ ןיא גנַאג רעד

 ןעוועג זיא רעטכייל .טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעד ייב שרעדנַא
 עיינ ןפַאש סָאד -- םָאזימ ּרעבָא ,ןעגנַאװצ עזעיגילער ןָא ןבעל וצ

 םענענַארַאפ ןיוש ַא וצ לגיצ ַא ךָאנ ןבעגוצ טשינ ,ןעמרָאפ-סנבעל
 זיולב ןינב ןטלַא ןופ ןעמענ ,יינסָאדנופ ןעיוב ןביוהנָא רָאנ ,ןינב
 ןסערפפיוא טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלייט עקיטפַאהדנַאטש יד

 ןרַאפ לַאירעטַאמ ןשירפ ןיא ןסַאּפנײרַא ייז ןוא ,טייצ ןופ למיש ןופ
 ,זיוה םעיינ

 ןיא זַא ,ןזָאלרעד טנָאקעג טשינ טָאה טנגוי עשיטסילַאיצָאס יד

 ,טלעוו ַא ןיא טרעווילגרַאפ ןביילב ןדיי ןלָאז טייקשיקנערפ-טלַא רעייז

 ןעײרפַאב ךיז ןלָאז ןדיי זַא ,טלָאװעג ךיוא טָאה יז ,סיוארָאפ טייג סָאװ
 יד ןעוועג זיא קלָאפ עשידיי סָאד .,ליפעג-תולג ןקידהענכה ןופ

 ןרעוו טשינ ןעק -- טנגוי רעשידנוב רעד ןופ גנוגייצרעביא עטסעפ
 ;דרע רעניטסעלַאּפ רעד ףיוא ןיולב סע ןריוורעזערּפ ךרוד טײױפַאב
 ןַא ךרוד טקיטכערַאבכיײלג ןרעװו טשינ ןעק קלָאפ עשידיי עטלַא סָאד
 ,םייה רעשירָאטסיה ַא ןיא טעטינערעוואוס ןייז ןענעקרענא ןופ טקַא
 רָאי טנויוט 2 ןופ ךשמב ןבָאה ןדיי .קירוצ טשינ ןעגנירּפש רעקלעפ
 ,ןפַאש ןוא ןבעל ייז ואוו םוטעמוא טכער עלופ רעייז ןעוועג הנוק

 רעד ייב טנעצקַא רעשיטסילַאיצַאס רעד ףרַאש ױזַא רַאפרעד

 ןבָאה רעטעברַא עגניי סלַא ויטָאמ ןלַאיצַאס םוצ .טנגוי רעשידנוב
 טעװ םזילַאיצַאס רעד ןיולב :וװיטָאמ ןלַאנָאיצַאנ ַא ךיוא טַאהעג ייז
 -ךעלטסניק ךרוד טלעװ רעד ןופ גנוליטעצ רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ
 יד ןפַאשּפָא טעװ סָאװ ,םזילַאיצָאס רעד זיולב ;ןצענערג ענעפַאשעג

 ןפַאשּפָא ךיוא טעװ ,ןטייוצ ַא ךרוד שטנעמ ןייא ןופ גנוקירדרעטנוא
 .רעקלעפ ןשיוװצ טייהכיילגמוא יד

 עיצַאלָאזיא עלערוטלוק טשינ ,עיצַארַאּפעס עלַאירָאטירעט טשינ
 ערעדנַא יד טימ ןדנוברַאפ .עיצַאלימיסַא עלַאנָאיצַאנ טשינ ךיוא ןֹוא
 ןבעג --- ןעגנומערטש עטסוויסערגָארּפ ערעייז טימ טקינייארַאפ ,רעקלעפ
 רַאפ, .גנופַאש רעלעניגירָא רענעגייא ןופ רעייטשוצ םומיסקַאמ םעד
 ,"טייהיירפ רעייא ןוא רעזנוא
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 ךַארּפש רעשידיי רעקידעבעל רעד טימ ,טבעלעג לַאנָאיצַאנ

 וצ ןליוו ןקרַאטש ַא טימ ,לרוג ןשידיי ןרַאפ תוירחא טימ ,ליומ ןיא
 -סקלָאפ עשידיי יד ןופ ָאוװינ ןלערוטלוק ןוא בצמ-סנבעל םעד ןביוהרעד
 ךיז ןוט ןוא ןטכַארט ריא ןיא טנגוי עשידנוב יד טָאה -- ןטכיש
 ןפרָאװעג טָאה ,ןטייקטצענערגַאב עלַאנָאיצַאנ יד רעביא ןבױהעגסױרַא

 רעד וצ ,רעקלעפ עשינכש יד ןופ טנגוי-רעטעברַא רעד וצ ןקירב |
 ,טלעוו רעד ןופ טנגוי רעשיטסילַאיצָאס

 טנגי עשידנוב יד טָאה ,ןבעל ןשידיי ןיא טלצרָאװרַאפ-ףיט
 יז ,טלעװ רעד ןופ ןטניו עטסיירפ ןֹוא עטסנייר יד טימ טמעטָאעג
 ץטסרעיײיט סָאד רצוא ןשידיי ןופ ןליישוצסיורא טבערטשעג טָאה
 ,םלועה תומוא יד ייב ךיז טניפעג סָאװ ,ןטסעב ןטימ סע ןדנוברַאפ ןוא
 רעקלעפ רַאפ ץוש ןייק טשינ ןענעז ןצענערג זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה יז
 ,טסייג ןקיאורמוא ןרַאפ רעצנַאּפ ןייק טשינ זיא לָאש עזעיגילער ןוא
 ןוא טעטירַאדילָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד טדימשעג רעבירעד יז טָאה
 ,םזילַאיצַאס ןוא טייהיירפ ןופ ןָאפ יד ךיוה ןגָארטעג

 רעװעשרַאװ ןופ ןטכַאלש יד תעב ,ךיור ןֹוא ןעמַאלפ ןשיווצ
 יד ףיױא טנגוי עשיטסילַאיצַאס עשידיי יד טָאה ,דנַאטשפױא-ָאטעג
 ,יַאמ ןט1 םעד טרעייפעג רעזייה ענעסירעגפיוא יד ןופ ןדַאקירַאב
 ?לַאנַאיצאנרעטניא, םעד ןעגנוזעג

 ןבעל ןופ ןוא ןבעל ןגייא רעייז ןופ טנעמָאמ ןטסשיגַארט ןיא

 רעייז ןיא ףיט לייו .ןסעגרַאפ טשינ סע ייז ןבָאה קלָאפ רעייז ןופ

 זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז לייוו ;ןסעזעג סָאד זיא המשנ ןוא ץרַאה
 טעװ םזילַאיצָאס ןעוו ,טײהנעגנַאגרַאפ ןרעו טעװ קיגַארט עשידיי
 ,,טרַאװנגעק ןרעוו

 עטכישעג רָאי קילטנעצ 4 רעביא ןופ תיצמת רעד ןעוועג זיא סָאד
 רעטצעל ױעד ןעוועג זיא סָאד .גנוגעוװַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ
 ןקידנענערב ןופ טנעװ יד ןשיוװצ רעפמעק עגניי יד ןופ יירשעגסיוא
 -עג ןענעז עכלעוו ,יד ןופ ףור רעטצעל רעד ,ָאטעג רעװעשרַאװ
 ,תוילת רענליוו יד ףיוא ןענַאטש

 רעד ןופ קעװַא ןענעז םעד טימ ןוא טבעלעג ןבָאה םעד טימ
 ,רעמערק יטאּפ עקירָאי-76 יד ןוא קיב עיסַא עקירָאי-23 יד טלעוו
 קחצי רעקירָאיי70 רעד ןוא סענָאלב קעשול רעקירָאי-12 רעד

 -ַאטעלָארּפ רעד ןוא םולב ַאשַארבַא טנעגילעטניא-סקלָאפ רעד ,ןָאזחסּפ

 ,רעטלַא רעד ןוא קיניאװכ םהרבא רענרעדָאמ רעד ,גאלק רעזול רעיר
 ,אדרַאבעלַא והילא ,דרָאב רעלַאכרַאירטַאּפ ןוא עטָאּפַאק רעד טימ
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 עג ייז ןכָאה עלַא ןבעל ןשידיי ןופ דרע רעצרַאװש רעד ןופ עלַא
 טָאד .דרע-עמַאמ רעד ןופ ןטפַאז ןוא ןלַאטעמ יד ךיז ןיא ןגָארט
 ,טנגוי ןייז ןעוועג זיא סָאד ןוא ,"דנוב , רעד ןעוועג זיא

 הבצמ ַא ,עװַארב יד רַאפ לָאמקנעד ַא ןייז עטכישעג יד לָאז
 עקידנעמוק ןוא ענעבילבעג-ןבעל יד רַאפ ןוא .,רעריטרַאמ יד רַאפ
 ,רוד םענעטינשרַאפ ַא טימ גניר-גנודניברַאפ ַא --- תורוד
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 טנומוטטטסעטעטאטאטנאטאטסטסטטט טא טאג מ םססטט אט עט עט עט עט
 רעשיטסילאיצַאפ ןופ ןגָאדנ ראפ טפידשטייצ
 =-- ןנויצועד ןוא ;1נודעלקפיוא =---
 טאמאטאטאטאפטאאטסטקאסוטארטגעטאטאטעטאגטטגומ ןרעהסעטסטטעטקטמגעקגע גג רנעג טעגס
 } 9 3 9 5 י ר פ ַא - װ ר ע ם עשרַאוו

 : ט ל ַא ה 1 י א :

 גגני יד ןופ גניצרעד יר :רעוַאב .ָא -- ."טפנוקוצ, רַאי 20 :לרעה .ש 'װ רעמונ

 רעשיטסילַאיצַאס רעונוא ןופ ןנורַאפרעד יד :סעדָאה .ל -- .ןרדַאק

 טעברַא-וירק רער ּוצ ןעגנוקרעמַאב :לעונאמע --- .טעברַא-סגנויצרשר

 -צָאמ רעד ןופ םעידעי -- .ןגַארפ-םעצע ןגעוװ :טילב .ל --- .פיקס ןופ

 -טריװ-טלעװ יד :שטיועקטונ .ם -- .גנולײטפָא רעכעלטפַאשטריװ-לַאי

 -ַאיליבַאמ-פיקס יד :פ .ע -- .דיל רעונוא -- .ןרעפיצ ןיא טײַאש

 ,טרָא-רעגַאל ןגעו ;.װ .ק --- .עניצ '

 . ףרעה ש
 "טפנּוקוצ רָאי 0

 ויא עטַאד רעקיוָאד רעד .רָאי 20 ''טפנוקוצ , יד טריטסיזקע עיצַאזינַאגרָא-דנַאל סָלַא

 .לוויוי רעקירָאי-ייה רעזנוא טעטריוועג

 םעד ןגָאזסיוא ןטנעק רימ ןוא ןרָאי ערעזנוא ןטלַאהַאּב וצ טנורג ןייק טשינ ןּבָאה רימ

 ךיז טריטַאד גנודנירג ריא .רָאי 20 ןופ רעטלע ליפ שיטקַאפ זיא ""טפנוקוצ , יד זַא ,!!דָאס ,

 .ןעוועג טשינ עיצַאזינַאגרָאדדנַאל ןייק רעּבָא זיא 1919 ויּב רָאי 8 יד ןופ ךעשעמעב .1911 ןופ

 -ַאגרָא רעזנוא טָאה עמַאכלימ-טלעוו רעד סייאעּב עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד זיב

 -טפנוקוצ ןּבָאה עמַאכלימ-טלעוו רעד ןופ ףָאס ןרַאפ ;עשרַאװ ןיא זיולּב טריטסיזקע עיצַאזינ

 ןכָאװ עטשרע יד ןיא .םעטש ערעדנַא ייר ַא ןיא ךיוא ןײטשטנַא וצ ןּביוהעגנָא סעיצַאזינַאגרָא

 ןוא ןרעטיירבוצסיוא ךיז לענש גנוגעווַאּב-טנגוי רעזנוא ןָא טְּביוױה ןלױּפ ןקיגנעהּפָאכוא ןופ

 ןופ םיכולעש יד ןּבָאה 1919 ינוי ןיא .טעטש רעקילטנעצ ןיא סעיצַאזינַאגרָא ףיוא ןעמוק .סע

 .""טפנוקוצ ,, רעזנוא רַאפ דָאסעי ןטסעפ םעד טגיילעג רָאּפנעמַאזוצדדנַאל ןט-1 ןפיוא טעטש 89

 -רַאפ טסעפ ױזַא טננוי רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד זיא טלָאכעד

 יצ ךיז ףיט ױזַא ןזיוװַאּב ךָאנרעד יז טָאה םיסיַאמ ןוא ןלַאעדיא עריא טימ ,ןרָאװעג טרעקנַא

 םרוטש רעקידרעטעּפש םוש ןייק זַא ,קלָאפ ןקידנטעּברצ ןשידיי ןופ ןּבעל ןיא ןעלצרָאוװרַאפ

 .ןסיײרּפָא טנעקעג טשינ טרָא ריא ןופ ןיוש יז טָאה

 זופ ןָא ךיז טּביױה עטכישעג רעזנוא זַא ,ןעניימ וצ סעָאט ַא ןעוועג רעּבָא טלָאוװ'ס

 ּביוהנָא ריא ןוא ,גנוגעוַאּב-טנגוי עשידנוּב ַא ןענעז רימ .רעטלע ךָאנ יז זיא שיטקַאפ ,1

 ."'רנוּב,, ןופ גנוַײטשטנַצ רעד טימ ףיונוצ טשינ ךיז טלַאפ
 ןַעייר ענייז ןיא טַאהעג "'רנוּב ,, רעד טָאה ץנעטסיזקע ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 רעוט-טנגוי רַאפ גנוטייצ --- "רוטלוק עיינ;



: 

 ,ןעגנוטייצ 2 --- עסערּפ רי
 ."ץמיטש-טנגוי, רעשידרערעטנוא רעד ןופ טז עטשרעדָאפ א -- דליב ןפיוא

 א טַאהעג טנגוי
 רערעטנוא ןפיט ןיא

11 
 עני ;

 עט רעשיצ
 .שיליוּפ ףיוא עטייווצ א ןו ֹא שידיי ףיוא

 ךיוא עשידנוב יד טָאה
 טז

 ,טפַאש רעה:רָאר אנ ר עד רעטנוא 1,
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 -טנגוי עשידנוב 6 טקידרעאב ןרעװ סע .1946 רַאונַאי םלוע-תיב רעװעשרַאװ ןפיוא

 ,סענַאלב עטוג ןוא קערוי ,קעשול ,ךירדירפ ןמלז ,ףרַאדשירפ לאירבג -- רעפמעק

 ,רבח ףמאק רעײז טדער סע : ןביוא .(575 ןוא 570 ןטייז) ןײטשדלָאג עלעגייפ

 ,(סקניל ןופ רעטייווצ) ןַאמלעדע קעראמ ,רעפמעק-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ טנַאדנעמָאק א

 ןַא טבעלעג טָאה סע עכלעװ ןיא ,םיפוג ענעברָאטשעגּפָא יד טימ תונורא 6 : ןטנוא
 ,טסייג ףמַאק רעכעלברעטשמוא



 תועט ןוקית

 דנוב-טנגוי רעד טלָאװ עלעבַאט רעד ןיא : טייטש 944 טייז ףיוא

 ףרַאד סע ;ןדעווש ךָאנ ץַאלּפ ןטייווצ םעד ןעמונרַאפ "טפנוקוצ

 ,ךיירטסע ךָאנ ץַאלּפ ןטירד םעד -- ןייז

 םורַא טמענ עטסיל עטכַארבעג-רעירּפיד : טייטש 288 טייז ףיוא

 טסששינ טמענ -- ןייז ףרַאד סע ;'ןכַאפ עשידיי; ענעפורעג-יױזַא עלַא

 ,םורַא






